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تصورات غلط درباره کارکرد بورس
بورس محلی برای مبادالت شــفاف و 
کشف واقعی قیمت ها بر مبنای عرضه 
و تقاضاست. با وجود این هنوز بسیاری 
از مقامات مسئول با کارکرد و مفاهیم 
اولیه فعالیت بورس آشنا نیســتند درنتیجه راهکار هایی 
که بــرای اداره معامالت در بورس ارائــه می کنند از پایه 

اشتباه است.
 روز گذشته رضا تقی پورانوری، عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس با اشاره به اینکه اکنون تمام روغن های پایه 
در بورس عرضه می شود گفت: برای ساماندهی بازار روغن 
موتور باید از طریق سختگیری و نظارت دقیق، قیمت ها به 
نرخ منصفانه و عادالنه باز گردد. البته این برای نخستین 
بار نیست که مقام های مســئول تصور می کنند با عرضه 
یک کاال در بورس لزوما می توان قیمــت آن را کنترل یا 
ارزان کرد. این تصور که با کنترل و دستور می توان جلوی 
نوســان قیمت ها را در بورس گرفت بــا فرایند معامالت 
در بازار ســرمایه تطابقی ندارد، زیــرا بورس ها برای این 
تاسیس می شوند که قیمت های تعادلی را که واقعی ترین 
و عادالنه ترین قیمت ها هستند، کشف کنند. بدون چنین 
کارکردی، بورس از معنا تهی می شود و کارکرد اصلی خود 

را از دست می دهد.
فایده اصلی فرایند معامالت در بورس این است که قیمت ها 
در نقطه ای بهینه کشــف می شــوند و کاذب نیستند و در 
نتیجه قیمتی که کشــف می شــود به طور همزمان منافع 
مصرف کننده و تولید کننده را تامین می کند. صرف نظر از 
این موضوع، بستر شفاف معامالتی بورس امکان توزیع رانت 
را از بین می برد. نباید فراموش کرد اقتصاد دستوری فایده ای 
جز توزیع رانــت ندارد و بهترین مکانیزم برای شــفافیت و 
جلوگیری از توزیع رانت، پایبند بودن به اصول علم اقتصاد 
و تعیین قیمت ها از طریق عرضه و تقاضا است. با این حال 
به نظر می رسد تا جایی که اغلب مقام های مسئول با کارکرد 
بورس آشنا شوند، راه زیادی باقی مانده است. گمان می رود 
مقام های مسئول بازار سرمایه نیز در حوزه فرهنگسازی  در 

این زمینه کم کاری کرده اند.

چهره روز

خرج چاه کنی از جیب ملت
خبر: سیدابوالحســن محمدی، مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از دریافت مجوز 
رسمی فعالیت باشگاه فرهنگی و ورزشی این شرکت 
به منظور تعهد به مسئولیت های اجتماعی خبر داد. او 
گفته مجوز فعالیت این باشگاه فرهنگی و ورزشی به 
مرکزیت شهر شیراز را شرکت ملی نفت ایران صادر 
کرده و قرار است برای شــروع در رشته های کشتی، 
تکواندو، هندبال، بســکتبال و فوتبال از امســال در 

لیگ های برتر کشوری و استانی فعالیت  کند.
خبر: گوینــد روزی صاحب مقامی چنــد کارگر را 
استخدام کرد تا چاه حفر کنند بلکه از آن آبی استخراج 
شود. کارگران پس از چند روز تالش خبر دادند که این 
چاه آب ندارد اما آن مقام گفت بازهم بکنید. اگر برای 
من آب ندارد برای شــما نان دارد. حاال شده حکایت 
ایجاد باشگاه های ورزشی با پول مردم ایران. فهرست 
بلندباالیی از باشگاه های وصل به جیب ملت از محل 
درآمد نفت و فوالد و سنگ آهن و مس و... در اختیار 
عموم قرار دارد، باشــگاه هایی که نه در حوزه ورزش 
همگانی و ارتقای ســالمتی، بلکــه در حوزه ورزش 
قهرمانی فعالند. گویا اشتهای سیری ناپذیری هم وجود 
دارد. شوربختانه اسم آن را هم گذاشته اند مسئولیت 
اجتماعی، اما دقیق تر که نگاه می کنیم، مثال در لیگ 
حرفه ای فوتبال، 3باشــگاه فوالدی، 2باشگاه نفتی، 
2باشگاه وابسته به مس و یک باشگاه وابسته به معادن 
سنگ آهن فعالند. برخی آمارها نشان می دهد؛ بیش 
از نیمی از ورزش حرفه ای ایران از جیب مردم و سود 
سهامداران ارتزاق می کند. هزینه کرد از محل بودجه 
مسئولیت اجتماعی، در اغلب بنگاه های دولتی و شبه 
دولتی، از هدف واقعی دور شــده، درحالی که اگر این 
بودجه در قالب ورزش همگانی و ارتقا نشاط و سالمتی 
هزینه شود می توان به آن برچسب مسئولیت اجتماعی 
زد اما متأســفانه تلقی اغلب مدیــران از این حوزه، 
ریخت و پاش در ورزش قهرمانی است. تا خرج کندن 
این چاه از جیب دولت و مردم پرداخت می شود، برخی 

طالبان نان، دست بردار نخواهند بود.

نقد خبر

برآوردهای بازوی پژوهشی مجلس از عملکرد ایران تا پایان سال منتشر شد

بیم و امید اقتصاد ایران 
در 1401

مرکز پژوهش های مجلس می گوید: اقتصاد ایران 

در سال1401 با احتســاب ارزش افزوده بخش کالن
نفــت 3.7درصــد و بــدون آن 3.9درصد قد 
می کشــد. صندوق بین المللی پول و بانــک جهانی در آخرین 
گزارش خود رشــد اقتصادی ایران در ســال2022 میالدی را 

به ترتیب 3 و 3.7درصد برآورد کرده اند.
به گزارش همشــهری، روایت بازوی تحقیقاتی مجلس از بیم و 
امید در اقتصاد ایران طی ســال جاری حکایت دارد. این مرکز 
پیش بینی کرده امســال بخش کشــاورزی، متاثــر از افزایش 
بارندگی ها نسبت به سال آبی گذشته 7.9درصد رشد را تجربه 
کند اما درخصوص بخش نفت با توجه به وضع موجود و شرایط 
بین المللی پیش بینی شــده بخش نفت ایران امســال رشدی 

1.1درصدی را تجربه کند.
طبق این گزارش، با وجود پیش بینی رشد 4.6درصدی بخش 
صنعت در سال1401 برآورد شده مواردی مثل قطع برق و گاز 
صنایع و کاهش تقاضای کاالهای صادراتی می تواند رشــد این 
بخش را تهدید کند. زنگ خطر جدی تر به منفی شــدن رشد 
ارزش افزوده بخش ساختمان مربوط است، مرکز پژوهش های 
مجلس می گوید: به دلیل کاهش تعداد پروانه های ســاختمانی 
صادر شده در سال1400 و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت 
در بهار امسال با فرض ادامه این روند، پیش بینی می شود بخش 
ساختمان در پایان امسال رشد منفی 3.4درصدی را تجربه کند. 
اما از سوی دیگر، پیش بینی شده امسال بخش خدمات پس از 
فروکش کردن ویروس کرونا، رشدی 3.6درصدی را تجربه کند.

زنگ هشدار برای اقتصاد
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به برآورد رشد 4.4درصدی 
اقتصاد ایران در ســال گذشته، براســاس اعالم بانک مرکزی 
می گوید: در ســال1401 بخش حقیقی اقتصاد ایران متاثر از 
عوامل مختلف خواهد بود و اثر سیاست های انقباضی بانک های 
مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کاالهای صادراتی ایران، اثر 
حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی 
قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمــات می توانند بخش 

حقیقی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

آمار جدید از صادرات نفت ایران
این نهاد پژوهشی با اشاره به اینکه موتور محرک طرف تقاضای 
اقتصاد ایران، بخش نفت است، فاش می سازد: بخش نفت و گاز 
در سالی که گذشت براساس اعالم بانک مرکزی 10.1درصد و 
براساس برآورد مرکز آمار 9.7درصد رشد داشته که مهم ترین 
علت آن، افزایش تولید و صادرات نفت خــام و افزایش تولید و 
صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی بوده است. بازوی تحقیقاتی 
مجلس می گوید: طبق آمارهای بانک مرکــزی روند صعودی 
ارزش افزوده بخش نفت عمدتا متاثر از صادرات نفت خام از فصل 
دوم سال99 شروع شده ولی در سال1400 فروکش کرده است.

طبق این گــزارش تولید نفت ایران در زمســتان1400 یعنی 
فصل نخست سال2022 میالدی به 2.52میلیون بشکه در روز 
رسیده است. میزان تولید نفت در بهار سال1401، یعنی فصل 

دوم سال2022 میالدی هم 2.56میلیون بشکه در روز برآورد 
شده که با درنظر گرفتن مصرف 1.7میلیون بشکه نفت خام در 
هر روز، در داخل کشور، میزان صادرات روزانه نفت خام ایران در 
زمستان سال گذشته 830هزار بشکه و در بهار امسال 860هزار 
بشکه بوده است. مرکز پژوهش ها می گوید درصورت ادامه وضع 
موجود در حوزه صادرات نفت، برای ســال1401 انتظار رشد 

1.1درصدی در بخش نفت و گاز وجود دارد.

افت سرمایه گذاری ساختمانی
مرکز پژوهش هــا در گزارش خود می گوید: شــواهد موجود از 
پروانه های ساختمانی صادر شــده در سال1400 نشان دهنده 
رشد منفی سرمایه گذاری در ســاختمان است زیرا رشد تعداد 
پروانه های ساختمانی صادر شــده در تمام فصول سال1400 
منفی بوده از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در بهار 
سال1401 نشان می دهد رشد سرمایه گذاری در ساختمان های 
غیرمســکونی دولتی در این دوره منفی بوده است، زیرا مخارج 
عمرانی نســبت به سال گذشــته به صورت اسمی 96.4درصد 
کاهش داشــته که با درنظر گرفتن تورم 37درصدی، به معنای 
افت ســرمایه گذاری دولتی در بهار ســال1401 است. به این 
ترتیب رشد بخش ساختمان در ســال1401 منفی 3.4درصد 

برآورد می شود. 

پیش بینی رشد اقتصاد 
در 1401

تراکنشهایغیرتجاریمشمولمالیاتنمیشود
رئیس کل بانــک مرکزي   گفت: 
برخی موارد مطرح شــد که هر 
100 تراکنش واریز به حســاب 
با مجموع 35 میلیون تومان، تجاری محســوب 
می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه 
است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش 
واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری 
محسوب نشــود. علي صالح آبادي در یک برنامه 
تلویزیوني افزود: امکان دارد فردی روزانه صدها 
تراکنش خرید داشته باشــد به طور مثال فردی 
روزانه ده ها بار بــرای خرید مایحتاج روزانه اقدام 
می کند یا از طریق ســایت های اینترنتی خرید 

می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول 
مالیات نیســت و یا مثال فردی در بورس معامله 
می کند به هیچ وجه مشــمول نیســت و یا مثال 
 فردی اقدام به فروش خانه مســکونی می کند و

5  میلیارد تومان به حســاب وی واریز می شود به 
هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

از هر ۱۰۰۰ نفر دو یا ســه نفر مشمول مالیات 
تجاری می شوند

وی تاکید کرد: اینکه گفته شــد 100 تراکنش و 
35 میلیون، باید هر دو شرط همزمان باشد ضمن 
اینکه این امکان هم وجود دارد که این دو شرط 

باشد ولی فرد کار تجاری نمی کند بنابراین باز هم 
 مشــمول نخواهد بود، لذا از هر 1000 نفر شاید

دو یا سه نفر مشمول شوند.
صالح آبــادی خاطرنشــان کرد: بر این اســاس 
فعالیت تجاری بــه این مفهوم اســت که فرد با 
کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می شود و 
معامله انجام می دهد این فرایند تجاری محسوب 
می شــود و لذا فعالیت هایی نظیــر خیریه ها یا 
صندوق های خانوادگی مشــمول حســاب های 
تجاری نخواهند بود ضمن آنکه هم اکنون حتی 
 در مورد کارتخوان ها نیز یک سری از کارتخوان ها

تجاری نیستند.

وی افزود: بنابراین چنانچه فردی به تشــخیص 
خودش به فعالیت تجاری مشــغول اســت این 
دو شــرط 100 تراکنش با واریــزی 35 میلیون 
تومان دو شرط اولیه اســت لذا این امکان وجود 
دارد فردی تا 1000 تراکنش واریز به حســاب 
حتی بیش از 35 میلیون تومان هم داشته باشد 
ولی کار تجاری نباشــد اما کســی که براساس 
بررسی های خودش نشان می دهد که کار تجاری 
انجام می دهــد، می تواند با مراجعه به ســازمان 
امور مالیاتی و ارائه مســتندات به سیستم بانکی 
 معرفی شــود و از مزایای فعالیــت تجاری خود

بهره مند شود.

رشد درآمد های ارزی 
رئیس کل بانک مرکــزی در مورد آخرین 
وضع تامین ارز واردات و حواله های ارزی 
گفت: از ابتدای امســال تا پایــان مرداد، 
26میلیارد دالر تأمین ارز بــرای واردات 
رسمی کشور به شــکل حواله انجام شده 
که این میزان نســبت به مدت دوره مشابه 
پارسال که 19میلیارد دالر بود؛ 7میلیارد 

دالر بیشتر شده است.
صالح آبادی ادامه داد: هم اکنون و در زمینه 
حواله ارزی شــرایط ما به گونه ای است که 
حجم عرضه ارز به مراتب بیش از تقاضای 
آن است و ما در روزهای مختلفی شاهد این 
نکته هستیم که در بازار عرضه های زیادی 
اتفاق می افتد و در همان حال تقاضایی در 

بخش حواله ارزی نداریم.

 او با بیان اینکه از روزهای آینده به صورت 
شفاف و رسمی میزان عرضه و تقاضای ارز 
در بازار نیما  اعالم می شود، تأکید کرد: با 
اعالم این موضوع به صــورت روزانه همه 
فعاالن اقتصادی در جریان عرضه و تقاضای 
حواله رسمی ارز کشور قرار خواهند گرفت.

او ادامه داد: عالوه بر این در حوزه اسکناس 
نیز وضعیت عرضه ها بســیار خوب است 
خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون حدود 
یک میلیارد دالر به شکل اسکناس ارزی در 
بازار متشکل ارزی و بازار توافقی معامله ارز 
صورت گرفته و صادرکنندگان ارز خود را 
در قالب حواله و اسکناس ارزی به سامانه ها 
ارائه می کنند و در این زمینه نیز وضعیت 

عرضه ها بسیار مطلوب است.
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روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 
5هزارو945واحد، معادل 0.427درصد نزول کرد و به 

یک میلیون و420هزارو834واحد رسید اما شاخص کل با 
399واحد رشد به 410هزارو775واحد رسید.

فروش حقوقی

فروش حقیقی

408

504

1931

1853

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی هزارو 
853میلیارد تومان سهام خریدند،  در مقابل حجم فروش 

سهامداران حقیقی به هزارو 931میلیارد تومان رسید. 
سهامداران حقیقی دیروز 78میلیارد تومان نقدینگی از 

بازار سهام خارج کردند.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
275شرکت رشد و 314شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 17شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

صعود
نزول

بدون تغییر
5

58
37

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 18هزارو145میلیاردتومــان اوراق 
بهــادار دربــازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از ایــن میــزان 
2هزارو309میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به 

اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.
این ارقــام نشــان می دهدکــه ارزش کل معامــالت خرد در 
دادو ستد های دیروز 424میلیارد تومان معادل 15.5درصد 

نزول کرده است. 

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد
3۰۰۰۰

25۰۰۰

2۰۰۰۰

۱5۰۰۰

۱۰۰۰۰

5۰۰۰

۰

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و 
فرابــورس درمبــادالت دیــروز 21هزارمیلیاردتومــان 
نــزول کــرد و بــه 6404هــزار میلیــارد تومــان رســید. 
ارزش دالری کل بــازار ســهام ایــران بــا توجــه بــه اینکه 
یــکا دیــروز در بــازار آزاد در محــدوده  هــردالر آمر
30هزارو200تومان دادوســتد شــد، هم اکنــون معادل 

212میلیاردو50میلیون دالر است.

632۰
63۱۰
63۰۰
629۰
628۰
627۰
626۰
625۰
624۰
623۰

۱9 شهریور 2۰ شهریور 2۱ شهریور 22 شهریور 23 شهریور

ارقام به هزارمیلیاردتومان

منوچهر منطقی
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، 

معدن و تجارت
ضمن تشــریح وضعیت صنعت خــودرو، 
می گویــد: بــا افزایــش تیــراژ در بخــش 
خصوصــی و خودروســازی های بــزرگ، 
تخصیص خودرو و ثبت نام آسان تر خواهد 
شــد، ضمن اینکه  با این شــرایط  تا اواخر 
سال جاری، قرعه کشی فروش خودروهای 

داخلی به طور کامل حذف خواهد شد.

داوود منظور
رئیس سازمان امور مالیاتی

 از آغاز عملیــات اجرایی قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان خبــر داد. 
داوود منظــور گفــت: بیــش از 2ســال از 
تصویــب قانــون پایانه هــای فروشــگاهی 
می گــذرد اما تاکنــون زیرســاخت های آن، 
اجرایی نشــده بــود. و اهمیــت اجــرای این 
قانون در این اســت که نظــام مالیاتی را به 

نظام روزآمد تبدیل می کند.


