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احیای بورس یا 
افزایش تورم؟

چرتکه 3

 بورس ایران در حال دریافت تنفس مصنوعی اســت، شاخص روز 
به روز بیشــتر عقب می  نشــیند و واژه های کاربردی تحلیلگران نیز 
دســتخوش تغییر می شــود. اگر تا دیروز می گفتند، اصــاح، امروز 

می گویند ریزش. 
 به نظر می رسد تمام آنچه تاکنون مصوب شده، حاال ثمر چندانی را 
به جا نگذاشته است، بورس همچنان در حال عقب نشینی است و همین 
امر نشان می دهد داستان این بار بورس داســتانی متفاوت است. اگر 
حرفه ای ها به این عقب نشینی و پیشروی عادت دارند تازه واردهایی که 
خردادماه و تیرماه راه بازار ســرمایه را یاد گرفتند، در ضرری هنگفت، 
با نگرانی روز را به شب می رســانند و همین موضوع نشان می دهد کام 
تازه واردان به بازار سهام با حلوا حلوا گفتن شیرین نمی شود.  از همان 
ابتدا روشــن بود بازار ســرمایه توان حل بیش از 41 میلیون سهامدار 
جدید را ندارد. آنها که به واسطه دارا بودن سهام عدالت حاال سهامدار 
محســوب می شــوند و بازاری که تا دیروز، محیطی جمع و جور برای 
اهالی آشنا بود امروز بیش از 45 میلیون نفر را در خود جای داده است. 
عطش این دســته از افراد برای فروش طبیعی است که شاخص را گام 

به گام عقب می برد. 
در آخرین نشست شورای عالی بورس آیین نامه حفظ ثبات بخشی 
بازار ســرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و ســرمایه گذاران، مورد 

تصویب قرار گرفته است؛ اما مفاد این آیین نامه چیست؟
در نگاهی کلی این آیین نامه بر استفاده از ابزار هایی داللت دارد که 
در گذشته در بازار وجود داشت، اما اجرایی نمی شد. در چنین شرایطی 

اما در این آیین نامه پیش بینی شده است...

روابط عمومی ارتش خبر داد

»شلیک موفق«یک موشک کروز در    رزمایش »ذوالفقار ۹۹«
سياست 2

انتخابات دور دوم مجلس یازدهم در 10 حوزه انتخابیه برگزار شد

آرام، بی حاشیه و متأثر از کرونا
سياست 2
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