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عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک :
استقبالی از پوشاک شب عید وجود 

ندارد 
اتحادیــه تولیدکننــدگان و  عضو هیــات مدیــره 
فروشندگان پوشــاک از رکود در بازار پوشاک شب 
عیــد خبر داد و گفت: مردم در حال حاضر به دنبال 
خرید پوشاک زمستانی هستند و بی سابقه ترین حراج 
فصل زمســتان در سال ۱۴۰۱ رخ داده است. مجید 
افتخاری، عضــو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشــاک درخصوص میزان تقاضا در 
آســتانه ســال نو به اقتصادآنالین گفت: در بدترین 
شــرایط سالیان اخیر هســتیم؛ رکود عجیب غریبی 
در صنعت پوشــاک حاکم است که آن هم به خاطر 
مشــکالت اقتصادی و عدم توانایی خرید مردم است. 
استقبالی از پوشاک شــب عید وجود ندارد و مطلقا 
رونقی در بازار نیســت، بیشــترین تقاضایی هم که 
االن وجود دارد مربوط به کاالهای زمســتانه اســت 
که در تخفیف هســتند. افتخاری افزود: سال ۱۴۰۱ 
بی ســابقه ترین حراج فصل زمســتان را داشــتیم و 
کاالها زیر قیمت تمام شــده به مردم عرضه شــد، 
فقط به خاطر این که کسب و کارها یک گردش کاری 
داشته باشند، اصال بازار در زمستان خوب نبود و بازار 

تازه در فروش فوق العاده آغاز شد.
وی ادامه داد: پوشــاک کاالیی است که از چند ماه 
قبل تولید می شــود، هنوز قیمت ها با نرخ ارز فعلی 
مطابقــت پیدا نکرده و اجناس فعلی با ارز حدود ۳۰ 
هزار تومان تولید شده اند. عضو هیات مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشــاک با تاکید بر 
این که افزایش قیمت در صنعت پوشــاک نسبت به 
سایر صنایع از جمله مواد غذایی بسیار پایین بوده و 
دولت هم اعالم کرده که تورم پوشــاک کمتر از باقی 
حوزه ها بوده اســت، گفت: افزایش قیمت در صنعت 
پوشاک نســبت به سال قبل حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد 
اســت، این تورم صرفا ناشــی از هزینه های اجباری 
اســت که دولت بر دوش بخش خصوصی گذاشــته 
است. افتخاری درخصوص چالش های این بخش در 
ســال ۱۴۰۱ هم گفت: تصمیماتــی که دولت بدون 
هماهنگی با بخــش خصوصی گرفت، قطعی برق در 
تابستان و گاز در زمستان و اعتراضات و ناآرامی ها به 
واحدها فشار وارد کرد و هزینه های تولید را افزایش 
داد. گل سرســبد چالش ها نیز بحث نرخ ارز بود که 
هنوز به ثبات نرســیده است. ضمن این که در زمانی 
کــه نرخ ارز ۵۰ تا ۶۰ هزار تومــان بود، برخی مواد 
اولیه خرید و وارد کردند و متضرر شدند.  وی تصریح 
کرد: تا ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد، نمی توان 
در هر صنعتی برنامه ریزی درســتی داشت، اول باید 
ثبات اقتصادی باشــد و بعــد جامعه هدف و مصرف 
کننده به حالت عادی بازگردد. مصرف کننده ای که 
درگیر مواد غذایی و ارزاق و مشکالت دیگرش است، 
اصال به نوروز و خرید شــب عید توجهی ندارد. عضو 
هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشاک درخصوص فروش اعتباری پوشاک هم گفت: 
پیشــنهادی که در این رابطه شــده بود اصال توجیه 
اقتصادی نداشــت، مبنای فروش اعتباری این است 
که تقاضــا را تحریک کنند؛ اما برخــی این طرح را 
یک بســتری برای درآمدزایی دولت دیدند، در حالی 
که بخش خصوصی عمال توان همســو کردن خود با 

پیشنهاد فروش اعتباری را نداشت. 

خبر

 ایران نیازمند شهروند
 اندیشه ورز و اثربخش

اولین نشانه و اثر مسیر اندیشه ورزی چیست؟ )کتاب 
چیســتی و قدرت پرســش اثربخــش(. ۹- دیدگاه 
پرســش و پرسشگری راه را برای گفتگو و تعامل می 
گشــاید و گرفتگی و انسداد را به گشایش و رهایش 
مبدل و محول می سازد.)کتاب اندیشیدن به گفتگو 
و تعامل اثربخش(. ۱۰- رشــد و توســعه و پیشرفت 
و ترقــی و بالندگی انســان و مؤلفه های زندگی وی 
با دیــدگاه و طرز تفکر نقد و نقــد پذیری و اصالح 
و تغییــر در ربط وثیق اســت. ) کتاب نقد پژوهی و 
نقد اثربخــش(. ۱۱- پایه و شــالوده زندگی معقول 
و منطقی و مناســب آدمیان، حصــول خردمندی و 
آرامش اثربخش اســت. مراد آرامش موقت و گذرا و 
سریع الزول نیســت، آرامش وجودی و اثری منظور 
است. چگونه و با چه راهکاری؟ ) کتاب اندیشه ورزی 
و آرامش اثربخش(. ۱۲- در سه سال گذشته جامعه 
جهانی و مــردم کره زمین به علت شــیوع ویروس 
کرونا، روزگار ســختی را ســپری کردند. نخستین 
کتاب در باره کرونا ویروس، جهان در بحران تاج پنج 
گرمی، چگونه پژوهش و تألیف یافت؟ )کتاب دوران 
کرونا ویروس، جهان در بحران تاج پنج گرمی(. ۱۳- 
می دانید هوش مصنوعی چیست؟ و ارکان و عناصر 
اصلی آن چه می باشد؟ منطق از ابتدای دوران گذار 
از اسطوره ها و افســانه ها، کشف بزرگ انسان بوده 
است. اینک هوش مصنوعی در جستجوی راه منطقی 

برای آینده است.
آنــان که قواعد منطق را مــی دانند و آن را در عمل 
به کار مــی برند، در زندگی و واقعیــت موفق تر از 
بقیه مردمان هســتند. )کتاب یاریگری های منطق 
به اندیشه ورزی(. ۱۴- زندگی و وضعیت آینده بشر 
از آســمان نمی افتد و از زمین نمــی روید، بلکه با 
آگاهی و اندیشــه و علم و عمل و اثر همین انســان 
زمینی ساخته می شود. )کتاب آینده اثربخش(. سایر 
کتب و آثار راه و رسم و رشته و مسیر اندیشه ورزی 
را مــی توان از گفتارها و نوشــتارهای همین متن و 
مطلب کوتاه جستجو کرد. مثل، کتاب تفکر تاریخی 

و الگوی تأسیس کانون اندیشه ورزی اثربخش.

ادامه یادداشت از صفحه آخر

 افزایش ساعت فعالیت شعب
 بانک تجارت در روزهای پایانی سال

 بانک تجــارت برای ارائه خدمات بهینه به مشــتریان 
همزمان با روزهای پایانی سال، ساعت کار تمامی شعب 

خود در تهران و شهرستان ها را افزایش داد.
به گزارش اداره روابط عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی 
بانک تجــارت، با توجه به افزایش مراجعات حضوری به 
شــعب بانک ها در روزهای پایانی سال و در راستای رفاه 
حال هموطنان و مشــتریان گرامی، ساعت کار تمامی 
شعب بانک تجارت در تهران و شهرستان ها طی روزهای 
شنبه و یکشــنبه ۲۷ و ۲۸ اسفند تا ساعت ۱۶ افزایش 

یافته است.
بانک تجارت همچنین تمهیــدات الزم را برای برقراری 
شعب کشیک در ایام تعطیالت نوروز ۱۴۰۲ پیش بینی 
کرده که جزئیات آن متعاقبا به مشــتریان عزیز اطالع 

رسانی خواهد شد.

اعالم اسامی شعبه های کشیک بانک 
پاسارگاد در تعطیالت نوروز سال 1402

 پیشــاپیش ضمن عــرض تبریک به مناســبت 
فرارســیدن ســال نو و آرزوی سالمتی و موفقیت 
برای کلیه هم وطنان گرامی، ساعات کار شعبه های 
منتخب بانک پاســارگاد در تهران، شهرستان ها و 
مناطق آزاد )طبق لیســت پیوســت(، در روزهای 
دوم، ســوم و دوازدهم فروردین ماه ســال۱۴۰۲ 
اعــالم می شــود. جهت رفــاه حال مشــتریان، 
شــعبه های منتخــب بانــک از ســاعت ۹ صبح 
الــی ۱۲:۳۰، آماده ارائه انــواع خدمات بانکی به 

مراجعه کنندگان خواهند بود.
هم میهنان گرامی می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر با مرکز مشاوره و اطالع رسانی این بانک به 

شماره ۸۲۸۹۰ تماس حاصل کنند.

اخبار بانک

 مصدق؛ سرمشقی
 برای منافع ملی

پیشگام این حرکِت مردمی، دکتر محّمد مصّدق، به 
گواهی تاریخ در دوره حّساس و بحرانی مسئولّیِت 
خویــش در جایگاه نخســت وزیری، نــه فقط به 
ایرانیان که به مردِم خاورمیانه الفباِی شــهامت و 
ایســتادگی و جرات نه گفتن به اســتعمارگران را 

آموخت.
حقــوق دان و سیاســت مداِر مردم محــوری که از 
تاثیرگذارتریــن چهره های معاصر ایران به شــمار 
می رود. مردی که به گواهی تاریخ نقش بی بدیلی 
در پیشــبرد منافع ایران به ویژه در ملّی شــدن 
صنعت نفت داشــته است. هم او که هّم و غّم خود 
را در چارچوب تالش برای ســربلندی ملّت به کار 
گرفت و دغدغه ای جز اعتالی نام و نشــان  میهن 

نداشت.
مردی که سالنامه ســازمان اطاّلعات انگلیس در 
ســال ۱۹۹۵) ۲۸ ســال قبل( درباره اش اینگونه 
به داوری می نشیند:» خســارتی که وی)مصدق( 
به انگلســتان وارد کرد از خســارتی که هیتلر در 
جنگ دّوم جهانی به انگلســتان وارد کرد بیشــتر 
بود، معترف هستیم که انگلستان در برابر مصّدق 

شکستی بی سابقه را متحّمل شد.«
او در مخالفت با الیحه کاپیتوالســیون نخستین 
گام را برداشــت و امتیاز حّق شیالت و کشتیرانی 

در دریای خزر را از شوروی باز پس گرفت.
مصــدق در دادگاه بین المللی الهــه برای احیای 
حقوق ملّت بر سِرمســئوالن، وکالء و نمایندگان 
دولت انگلیــس فریاد کشــید و از نقش آنان در 

استثماِر کشورهای جهان سوم یاد کرد.
هم او که جمال عبدالناصــر )رهبر بزرگ و فقید 
مصر( او را راهنما و الگوی خود در اتفاق مهِم ملّی 

کردن کانال سوئز خوانده بود.
مصــدق حقوق داِن بزرگی بود که به باوِر او نظم و 
عدالت واقعی جز در ســایه وجودی قانون خوب و 
مردمی به بار نمی نشیند، به همین جهت همواره 
و در هر حالت مدافع و پشتیبان قانون بود، آن هم 
قانونی که به وسیله مّتخصصان مسّتقل و دردآشنا 

و منتخبان واقعی مردم به تصویب رسیده باشد.
او سیاســتمداری بود که جز به استقالل، آزادی و 
آبادی کشور نمی اندیشید و همه داشته های مادی 
و معنویش را در راستای پیشبرد این هدف بزرگ 
و ارزشــمند هزینه کرد، تا آنجا که با ســربلندی 
فریاد می زد:» حیــات من و مال و موجودیت من 
و امثال من در برابر حیات و اســتقالل و عظمت و 
سر فرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی این 
ملّت کوچک ترین ارزشــی نــدارد و از آنچه برایم 
پیش آمد، هیچ تاســف ندارم و یقین دارم وظیفه 
تاریخی خود را تا سر حّد امکان انجام داده ام. عمر 
من و شــما و هر کس چنــد صباحی دیر نخواهد 

پائید.« 
شاید بســیاری ندانند، که حضور بر سِر مزار این 
بزرگمــرد تاریخ معاصر ایران چندان کار آســانی 
نیســت؛ با این همه، بی تردید نام  و یاد آن بزرگ 
مرِد تاریخ این مرز و بوم تا همیشه در دِل ایرانیان 
میهن دوســت و قدردان حّک شــده و به نیکی و 

نیک نامی از او یاد خواهد شد.
در پایان جا دارد، یادی کنیم ازشــهید راه آزادی، 
سیاســت مدار و روزنامه نگاِر شــجاع و صاحب نام، 
دکتر حســین فاطمــی وزیر امورخارجــه کابینه 
دکتر مصّدق و از یــاران با وفای وی، هم او که در 
میهن دوســتی شــهره عام و خاص بود و به قول 
دکتر مصّدق فکر ملّی شــدن صنعت نفت، طرِح 
ایده »جمهوری« و نیز ایده تشکیل جبهه ملّی از 

آِن او بوده است.

ادامه یادداشت از صفحه اول

به گزارش اقتصادآنالین سال ۱۴۰۱ سالی بود که شروعش 
با جنگ اوکراین بود و پایانش با اعتراض ها در ایران. ســالی 
که کســب و کارهای کشور زیر فشار شدید رفتند و درآمد 
کســب و کارها افت جدی پیدا کرد و بســیاری از کسب و 
کارهای کوچک و متوســط از بازار خارج شــدند. سالی که 
با اشــتباهات سیاســتگذاری و البته فشار خارجی، نرخ ارز 

جهشی بزرگ داشت و فرار سرمایه از ایران شدت گرفت.
 ســالی که امیدها به آینــده اقتصاد کشــور را کمرنگ و 
شــکاف های میان حاکمیت و ملت در آن نمایان شــد . از 
سوی دیگر، ســال ۱۴۰۱ ســالی بود که بدلیل اعتراضات 
داخلی و جنگ اوکراین و شــرایط بسیار متغیر بین المللی، 
سالی سخت و غیرقابل پیش بینی برای فعاالن کسب و کار 

بود. 
به دلیل شــرایط متغیر و بســیار مبهم اقتصاد و سیاســت 
ایران بود که مجموعه اقتصاد آنالین تصمیم گرفت گزارش 

ویژه »چشــم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲« را بصورت 
محدود برای افراد و کسب و کارهای خاص تهیه کند. 

این هشتمین سال است که گزارش چشم انداز اقتصاد ایران 
توسط مرکز تحقیقات اقتصاد ایران منتشر می شود. در این 
هشت سال که از ابتدای دهه ۹۰ شروع شد ولی با وقفه ای 
دو ســاله در ابتدای دهه ادامه یافت توانستیم مسیر آینده 

را برای کسب و کارهای ایرانی تا حدودی روشن سازیم. 
این خدمتی شــایان و مهــم برای هر کســب و کاری در 
کشــور اســت که اگر بتوانیم به خوبــی آن را انجام دهیم 
خواهیم توانســت به بهبود شرایط کسب و کارهایی که در 
این وضعیت مبهم فعالیــت می کنند، کمک کنیم. در این 
مسیر در سال های گذشته مدل های پیچیده ای را طراحی و 

پیش بینی های خود را اصالح کرده ایم. 
این مدل ها با اتکا به آخرین یافته های علمی و مدلسازی در 
حوزه های اقتصاد کالن، مالیه بین الملل، تجارت بین الملل و 

مالیه عمومی توســط این مرکز در سال های گذشته توسعه 
پیدا کرده اند. 

همچنیــن راســتی آزمائی نتایــج و نیز تحلیــل احتمالی 
سناریوهای مختلف نیز توســط گروه های نخبگانی صورت 
گرفته که از بهترین کارشناســان و صاحب نظران ایرانی در 

داخل و خارج از کشور هستند.
 امیدواریم این گزارش بتواند باعث افزایش آگاهی صاحبان 
کسب و کارها و کارشناسانی شود که در مسیر پیش رو نیاز 
به شناخت متغیرهای بیشتری در اطراف کسب و کار خود 
دارند و بتواند به تصمیم گیری بهینه آنها در ســال ۱۴۰۲ 

کمک کند. 
امید اســت که بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم و در شرایط 
بســیار مبهم و پر از ریسک اقتصاد ایران هم چراغی روشن 
کنیم و هم ریسک ها و احتمال تحقق هرکدام را تا حدودی 

شفاف سازیم تا تصمیم گیری شما بهبود یابد.

نسخه چاپی چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ منتشر شد

آخرین  در  پایتخــت  بازارهــای  همدلی| 
روزهای سال همچنان نوسانی اند. بورس در 
سالی که گذشت بیشترین افت و خیز را در 
ایــن میان تجربه کرد. به طوریکه از ابتدای 
امســال تا پایان خرداد تعداد ۵۸۵میلیارد 
انــواع اوراق بهادار به ارزش  و ۳۱۰میلیون 
۳۴۲۲هــزار و ۹۶۶میلیــارد ریال در بیش 
از ۳۷میلیــون و ۶۶۸هزار و ۲۰۴دفعه طی 
۵۸روز معامالتــی در بــورس اوراق بهادار 
مورد معامله قرار گرفت.این درحالی اســت 
که تعداد ۵۵میلیارد و ۷۱۶میلیون واحد از 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش کل بیش از ۸۴۸هزار 
و ۷۴۹میلیارد ریال نیز در این مدت معامله 
شــده است. این یعنی شــاخص بورس نیز 
در ایــن ۵۸روز، با ۱۷۲هــزار و ۳۸۲واحد 
افزایش، معادل ۱۲.۶۱ درصد رشــد کرده 
اســت و به رقم یک میلیــون و ۵۳۹هزار و 
۶۳۲واحد رسید. شــاخص کل هموزن نیز 
در این مدت با ۷۵هزار و ۱۸۹واحد افزایش، 
معادل ۲۱.۵۹درصد رشــد کرد و در پایان 
سه ماه نخســت امســال رقم ۴۲۳هزار و 

۴۵۷واحد را به نمایش گذاشت.
 شاخص بازار اول هم با ۱۰۳هزار و ۳۴۵واحد 
افزایش در ایــن مدت به رقم یک میلیون و 
۱۶۷هزار و ۴۵۶واحد و شاخص بازار دوم با 
۴۱۷هزار و ۹۹۴واحد رشد به عدد ۲میلیون 
و ۹۷۷هزار و ۴۲۳واحد رسیدند که به این 
ترتیب شاخص بازار اول با ۹.۷۱درصد رشد 
و شاخص بازار دوم با ۱۶.۳۲درصد افزایش 
همراه شــدند. این در حالی بود که بورس 
تهــران که پس از چهار صعــود متوالی در 
مقیاس ماهانه، معامالت خردادماه را با افت 
۵/ ۲ درصدی به پایان رسانده بود، نخستین 
روز تابستان را نیز منفی آغاز کرد و با افت 
۴۱/ ۰ درصدی تا محــدوده یک میلیون و 
۵۳۳ هزار واحدی عقب        نشــینی کرد. روزی 
سرخ که با افت قیمت ۷۰ درصد از نمادهای 
معامالتــی پایان یافــت و همزمان با تداوم 
رکود در حجم دادوســتدها، شــاهد خروج 
بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی 
دیگر از گردونه معامالت سهام بودیم.شرایط 
نامشخص احیای برجام از اصلی ترین موانع 
شــکل        گیری تقاضا در بازار ســهام است. تا 
حاال بورســی        ها به صعود نرخ ها در بازار ارز 
و انتظارات تورمی نیز واکنشی نشان ندادند 
و حتی اخبــار حاصل از مجامع نیز چندان 
توجه فعاالن بازار را به خود جلب نمی کند؛ 
این در حالی اســت که هر ساله حداقل در 
فصل مجامع شــاهد افزایــش رونق بازار و 
امسال  بودیم.  گرم ســرمایه        گذاران  حضور 
اما شرایط متفاوت بود. بازارهای جهانی نیز 
آن روزها، روی خوش به ســهامداران نشان 
نمی دهند و به واسطه سیاست های انقباضی 
بانک هــای مرکزی بــرای مقابله بــا تورم، 
عموما با نوســانات نزولی مواجه هستند، با 
این حال هستند صنایعی که رنگی متفاوت 

از کل بازار به خود می گیرند. 
روز گذشــته درمیان گروه های پرتراکنش 
و اثرگذار، این خودروســازان بودند که این 
نقش متفاوت را ایفا کردند. شاخص کل بازار 
ســهام در هفته منتهی به ۱۲مهرماه با افت 
۲.۴ درصدی و نماگر هموزن با کاهش ۳.۱ 
درصدی مواجه شــد. به طوریکه دوم پاییز 
۱۴۰۱ نیــز برای بورســی ها خاطره خوبی 
از خود به جا نگذاشــت و هم زمانی دالیلی 
چندگانه باعث شد که رکود نسبتا سنگینی 
در معامالت ایجاد شــود و نماگرهای اصلی 
بــازار برای هفتمین هفته متوالی با بازدهی 
منفی مواجه شوند. شاخص کل بورس طی 
چهار روز کاری هفته با کاهش ۲.۴ درصدی 
روبرو شد و شــاخص هم وزن به نمایندگی 
از ســهام کوچکتر بازار ریــزش حدود ۳.۱ 
درصدی )بیشــترین افت از هفته نخســت 
مردادمــاه( را تجربه کرد تا بــه طور کلی 
در گروه های کوچک و بزرگ رنگ ســرخی 
در تابلوی معامــالت نقش ببندد. البته این 
موضوع در تمامی سهام صادق نبود و برخی 

از تک نمادها توانســتند راه خود را از روند 
کلی بازار جدا کنند. شروع هفته دوم پاییز 
برای بورس تهــران همراه با ضربه محکمی 
به روند مذاکرات هســته ای بود. پنجشنبه 
تحریم هــای جدید  اعمال  هفته گذشــته 
آمریکا علیه صادرات نفت ایران باعث شــد 
که ســرمایه گذاران این اقــدام را که قدمی 
جدی در خالف جهت احیای برجام قلمداد 
کرده و به موجب آن اندک امیدهای موجود 

نیز کمرنگ شود. 
همین موضوع باعث شــد که شاخص کل 
بورس در روز شنبه با کاهش ۱.۱۷ درصدی 
همراه شــود و بیش از ۹۰ درصد سهام در 

محدوده منفی به کار خود پایان دهند.
 اعدادی که رکورد دومین ریزش ســنگین 
بورس تهران در ســال ۱۴۰۱ را رقم زدند. 
در ادامه هفته اما انتشــار خبرهایی مبنی 
بر احتمال آزادســازی دارایی هــای بلوکه 
ایــران و البته وعده واریــز مابقی تعهدات 
صندوق توســعه ملی به صنــدوق تثبیت 
بازار، از سرعت ریزش ها کاست اما نتوانست 
تقاضای چندانی را برای ســهام ایجاد کند 
و روند ریزشــی قیمت ها ادامه یافت. اتفاق 
مهم دیگری که پاییز شــاهد بودیم، تشدید 
واگرایی بین روند دالر و شاخص کل بورس 
بود. طی پاییز دالر در بازار آزاد به واســطه 
کمتر شدن امید به احیای برجام با توجه به 
وضع تحریم های جدید و همچنین تصمیم 
کشــورهای اروپایــی برای تحریــم ایران، 
روندی صعودی به خود گرفت و حتی یک 
روز با شکست ســقف تاریخی خود، رکورد 
جدیدی را حوالی ۳۳ هــزار و ۳۰۰ تومان 
به ثبت رساند که البته در روز بعد به دلیل 
عرضه ارز توسط بازارســاز بار دیگر به زیر 
ســقف قبلی نفوذ کرد. رشــد بیش از ۱۷ 
درصدی قیمت دالر در بــازار آزاد از اواخر 
مرداد ماه در حالی اتفاق افتاد که در همین 
مدت شاخص کل بورس کاهش بیش از ۱۰ 
درصدی را تجربه کرد و در برخی هفته های 
پاییز به اوج خود رســید. این موضوع نشان 
از تغییر نگرش ســنتی بورسی ها مبنی بر 
تورم دوست بودن بازار سهام داشت. تا قبل 
از ایــن موضوع بازار ســرمایه همواره نگاه 
ویژه ای به نوســانات قیمت دالر داشت و از 
آنجا کــه در اقتصاد ایران، روند قیمت دالر 
نماگری از وضعیت انتظارات تورمی اســت، 
موج های صعودی و نزولی تورمی بورس نیز 

در همان راستا ایجاد می شد. 
اکنــون اما مدتی اســت که ایــن دیدگاه 
تغییر کرده اســت و واگرایــی روند بورس 
با دالر از زمان شــروع دور جدید مذاکرات 
هســته ای تشدید شــد. بعد از ماه ها درجا 
زدن شــاخص کل بورس تهران توانســت 
زمســتان گرمی را پشت ســر بگذار و رشد 
بیــش از ۱۲ درصــدی را در دی ماه ثبت 
کنــد. هر چه بود تهــران دی ماه گرمی را 
پشت ســر گذاشت و شــاخص کل بورس 
تهران توانست رشد ۱۲.۹ درصدی را ثبت 
کرد. میانگین روزانه ارزش معامالت ســهام 

نیز که مدت ها بود در سطوح کمتر از ۵هزار 
میلیارد تومان نوســان می کرد، در دهمین 
ماه سال رشدی محسوس را تجربه کرد و به 
۹۲۵۰ میلیارد تومان رسید که رشد ماهانه 
۱۲۷ درصدی را نیز نشــان می داد. نگاهی 
به کارنامه فرابورس ایــران در دهمین ماه 
امسال نشان می دهد طی ۱۸روز معامالتی 
تعــداد ۱۵۰میلیــارد و ۷۴۱میلیون ورقه 
بهــادار در ۷میلیون و ۶۶۶هــزار نوبت به 
ارزش ۹۷۹۹هــزار و ۶۴۷میلیارد ریال در 
بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است 
که به ترتیب از افزایش ۲۵۵درصدی حجم، 
رشــد ۱۱۳درصدی نوبت هــای معامالت و 
ارزش معامالت نسبت  افزایش ۵۴درصدی 
به مدت مشابه ســال ۱۴۰۰ حکایت دارد. 
ایــن در حالی اســت کــه میانگین حجم 
روزانــه معامالت فرابورس در ماه گذشــته 
۸۳۷۴میلیــون ورقــه و میانگیــن ارزش 
معامالت نیز ۵۴هــزار و ۴۴۲میلیارد ریال 

بوده است. 
همچنین بــازار اول فرابورس در دی ماهی 
که گذشــت تغییر مالکیــت ۳۶میلیارد و 
۱۳۰میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۹۷هزار 
و ۳۹میلیــارد ریــال و بــازار دوم مبادله 
۳۴میلیــارد و ۸۴۲میلیــون ورقه بهادار به 
ارزش ۱۶۶هزار و ۸۳میلیارد ریال را به خود 
دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افزایش 
۳۲۷درصدی حجم و رشــد ۲۲۳درصدی 
رشــد  و  اول  بــازار  در  معامــالت  ارزش 
۵۵۶درصدی حجم و افزایش ۲۲۸درصدی 
ارزش معامالت بازار دوم در مقایسه با دیماه 
سال ۱۴۰۰ است.در بازار ابزارهای مالی نیز 
تعداد ۱۰۰۳۳میلیون اوراق بدهی به ارزش 
۸۸۱۵هــزار و ۴۲۴میلیارد ریــال معامله 
شــده است که از رشــد ۵۱درصدی حجم 
و ۴۵درصــدی ارزش معامالت این بازار در 
دیماه امسال نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته حکایت می کند.
افــزون بــر ایــن، بالــغ بــر ۳۶میلیــارد 
صندوق هــای  واحــد  ۵۷۲میلیــون  و 
ســرمایه گذاری قابــل معاملــه بــه ارزش 
۴۴۶هزار و ۱۷۸میلیارد ریال و ۴.۹میلیون 
هزار ورقه گواهی تســهیالت مسکن)تسه( 
بــه ارزش ۵۸۹۲میلیارد ریال در این مدت 
در این بازار مورد معامله قرار گرفته اســت 
که نشــان از افزایش ۴۵۹درصدی حجم و 
۳۸۸درصــدی ارزش معامالت صندوق های 
قابل معاملــه و همچنین  ســرمایه گذاری 
افزایش ۲درصدی حجم و رشد ۱۶درصدی 
ارزش معامــالت اوراق گواهی تســهیالت 
مســکن در مقایســه با دی پارســال دارد. 
شــاخص کل فرابــورس نیز کــه معامالت 
دی مــاه امســال را از ارتفــاع ۱۹هــزار و 
۱۷۳واحــد آغاز کرده بود بــا ثبت افزایش 
۱۲.۲ درصــدی، در پایان این ماه به ارتفاع 
۲۱هزار و ۵۰۸واحد رسید. ارزش کل بازار 
فرابورس نیــز که در ابتدای ماه گذشــته 
۱۸۸۴۵هــزار و ۵۲۳میلیــارد ریال بود در 
پایان دیمــاه با ثبت افزایش ۱۰درصدی به 

عدد ۲۰۷۲۴هزار و ۶۴میلیارد ریال رسید. 
حاال بورس در روزهای پایانی ســال ۱۴۰۱ 
شــرایط عجیبی پیدا کرده است. از طرفی 
شــاخص ها تغییر چشــمگیری ندارند و از 
طرف دیگر، قدرت خریــداران حقیقی روز 
بــه روز در حال افزایش اســت. در جریان 
معامالت هفته گذشــته بازار ســهام اتفاق 
عجیبی رخ داد. شــاخص قدرت خریداران 
حقیقی در معامالت به عدد ۱.۹۶ رسید که 
یکــی از باالترین رقم ها طی ســال ۱۴۰۱ 
محسوب می شــد. به عبارتی می توان گفت 
که هفته گذشــته قدرت خریداران حقیقی 
حدودا ۲ برابر قدرت فروشندگان بود. حتی 
در مثبت ترین روزهای بازار هم معموال کم 
پیش می آید که قــدرت خریداران تا این 
انــدازه افزایش یابد. اما نکتــه مهم در این 
قــدرت گرفتن حقیقی ها ایــن بود که در 
اصل، خریداران خیلی پرزور نشده اند بلکه 
فروشندگان قدرت خود را از دست داده اند.

 به زبان ساده تر باید گفت که جهش قدرت 
خریداران حقیقی ناشــی از افزایش سرانه 
خریدهای حقیقــی ها نبوده بلکه ناشــی 
از کاهش ســرانه فروش حقیقــی ها بوده 
قدرت خریداران  که شاخص  است.دوشنبه 
حقیقی عــدد ۱.۳۷ را ثبت کــرد، هر کد 
حقیقی به طور میانگین ۱۷ میلیون تومان 
فروش انجام داد و در مقابل، کدهای خریدار 
حقیقی ها نیز به طور میانگین هر کدام ۲۳ 
میلیون تومان خریــد انجام دادند. خالصه 
اینکه روز سه شــنبه هفته گذشــته، شدت 
خروج پول کم شــد و در بازار همان روز که 
شــاخص قدرت خریداران حقیقی به ۱.۹۶ 
رســید، میانگین ســرانه خرید حقیقی ها 
تنها ۲ میلیون تومان رشــد داشت و به ۲۵ 
میلیون تومان رســید. چیزی که باعث باال 
رفتن شاخص قدرت خریداران شد، کاهش 
سرانه فروش کدهای حقیقی تا سطح حدود 

۱۳ میلیون تومان بود.
 ایــن موضوع نشــان می دهــد خریداران 
مثــل گذشــته در حال خرید هســتند اما 
فروشندگان شدیدا عقب کشیده اند. حقیقی 
ها بر این باورند که اگر فعال ســهام خود را 
نفروشــند، بعدا می توانند با قیمت بیشتر 
بفروشــند. هفته گذشــته همچنین خروج 
پول از بازار نیز به شدت کم شد. روز گذشته 
تنها ۲۳ میلیارد تومان خروج پول توســط 
حقیقی هــا اتفاق افتاد کــه رقم کوچکی 
اســت. اما در بخــش ارزش معامالت اتفاق 
امیدوارکننــده ای رخ نداد. ارزش معامالت 
سه شــنبه تنها حدود ۴۰۰ میلیارد تومان 
نسبت به دوشــنبه افزایش داشت که این 
برای بازگشــت رونق به بازار سهام کفایت 
نمی کند. در هر صورت نباید فراموش کرد 
که در حال پشــت سر گذاشــتن روزهای 
پایانی ســال ۱۴۰۱ هســتیم و معموال هر 
ســال در روزهای پایانی سال معامالت به 
رکود نسبی می رود. باید دید با چنین فراز 
و نشــیب هایی بازار سرمایه سال آینده چه 

مسیری را در پیش دارد. 

نگاهی به کارنامه بورس در سالی که گذشت 

سال پر تالطم بازار سرمایه


