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موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات
بیش از  ۳هزار محکوم قضایی

دکترحامد رحیمپور

رهبر انقالب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات
ســه هــزار و  ۴۵۸تــن از محکومان محاکم
عمومی و انقالب ،سازمان قضایی نیروهای
مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
ب ــه گـــــزارش فـــارس بـــه مــنــاســبــت مــیــاد
ـمــد(ص) و امــام
پیامبر اسالم حضرت مــحـ ّ
جعفر صادق(ع) ،حضرت آیتا ...خامنهای،
رهبر ّ
معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو
و تخفیف مــجــازات ســه هــزار و  ۴۵۸تــن از
محکومان محاکم عمومی و انقالب ،سازمان
قضایی نیروهای مس ّلح و تعزیرات حکومتی
موافقت کردند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای،
رئیس قوه قضاییه به مناسبت میالد پیامبر
اعــظــم(ص) و امــام جعفر صـــادق(ع) طی
نامهای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو
یا تخفیف و تبدیل مجازات سه هزار و 458
تن از محکومانی را ارائه کرد که در کمیسیون
مرکزی عفو و بخشودگی ،واجد شرایط الزم
تشخیص داده شد هاند که این پیشنهاد در
اجرای بند  ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون اساسی
مــورد موافقت رهبر معظم انقالب
اسالمی قرار گرفت.

shojaee@khorasannews.com

اردوغان در منگنه!
«اردوغان سالها پیش گفته بود شکست در انتخابات
شهرداری بهمعنای شکست در مجلس و دولت است؛
او بهخوبی میداند چه سرنوشتی در پیش دارد .ما فعال
نظارهگر هستیم تا موعد رقابت حقیقی در انتخابات فرا
برسد ».این ها بخشی از سخنان اخیر اکرم امام اوغلو،
شهردار جدید استانبول است؛ مردی که گفته میشود
رقیب اصلی اردوغــان در انتخابات ریاستجمهوری
سال  ۲۰۲۳خواهد بود .او به روشنی از بحران این
روزهای ترکیه سخن گفته که نشانههای آن در تمامی
حوزهها ،ازسیاست خارجی گرفته تا اقتصاد ،امنیت و
ثبات داخلی نمایان شده است .اردوغان پس از وقوع
کــودتــای نافرجام  15جــوالی  2016که بر اساس
گزارشهای امنیتی ،کشورهای اروپایی و آمریکا حامی
آن بودند ،سیاست نزدیکی به شرق را در دستور کار قرار
داد.درهمینراستاشاهدنزدیکشدنفزایندهترکیهبه
کشورهایروسیهوچینبودیم.حتیآنکاراتحتریاست
اردوغان ،در مناسبات با متحدان منطقهای آمریکا در
غرب آسیا و شمال آفریقا دچار تنش شد .خرید سامانه
اس  ،400دشمنی سرسختانه با کردهای سوریه به
عنوان متحدان آمریکا ،افزایش سطح تنشها با یونان،
مصر و رژیم صهیونیستی و تالش برای حضور گسترده
در دریای مدیترانه ،همگی از جمله سیاستهایی بودند
که عمال آنکارا را از حلقه متحدان غرب خارج کرد .با
وجود این ،مشکالت اقتصادی ترکیه و ناکامی نسبی
اردوغان در سیاست نگاه به شرق ،در چند ماه گذشته
بار دیگر او را به سوی تعدیل در نگاه به شرق و تالش برای
نزدیکی به غرب سوق داد .پول ملی ترکیه نیز که یکی از
باثباتترینارزهایمنطقهغربآسیا بهحسابمیآمد،
ظرف سه سال گذشته درگیر تالطم و بحران شد .ارزش
هر دالر در بازارهای آنکارا و استانبول به بیش از  ۹هزار
و  ۶۰۰لیر افزایش یافته است .این در حالی است که
براساس پیشبینی روزنامه جمهوریت ،دالر به زودی
مرز  ۱۰هزار لیر را هم پشت سر خواهد گذاشت .به
نوشته فایننشال تایمز ،شاخص تورم ترکیه نیز حاال به
چهار برابر تورم هدف بانک مرکزی ترکیه رسیده است
اما نکته این جاست که طبق نظر کارشناسان ،کاهش
ارزش واحد پول ملی ترکیه ،پیش از آن که یک اتفاق
اقتصادی و مرتبط با تحوالت بازارهای جهان و منطقه
باشد ،یک موضوع سیاسی و مرتبط با بسیاری از مسائل
داخلی این کشور و سیاستهای حزب عدالت و توسعه
است .در چنین شرایطی اردوغان رویکرد تنشزدایی با
اروپا و آمریکا را در دستور کار قرار داد که عمال نتیجهای
به همراه نداشت .رفتارهای جدید اتحادیه اروپــا نیز
نشان دهنده این موضوع است که اروپا به شدت خواهان
پایان کار رجب طیب اردوغان است ،به گونهای که به
تازگی وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفتهاند
در صورت ادامــه اقدامات تحریک کننده ترکیه علیه
قبرس ،این کشور را تحریم کنند .همچنین ،احتمال
اعمال تحریم ترکیه از سوی دولت جو بایدن در آمریکا
نیز بسیار محتمل است .به نظر میرسد این تحریمها با
هدف ضدیت با اردوغان و تالش برای تضعیف فزاینده
اقتصاد ترکیه در دستور کار قرار میگیرد و نشان دهنده
شکست کامل سیاستهای اردوغــان در بازگشت به
سوی غرب است .شاخص مقبولیت اردوغان در جامعه
ترکیه به پایین ترین میزان آن در طول زمامداری وی
رسیده است اما اردوغان که در بندبازی سیاسی زبده
است این بار به چه ترفندی دست خواهد زد؟ با نگاهی
به ویژگی شخصیتی اردوغان ،باید گفت او بیشتر اهل
سخنرانی و حرافی است و اکثر سخنان او جدی ،عمیق
و دقیق نیست .بنابراین باید در قضاوت راجع به کلماتی
کهبهکاربردهاست،بهاینویژگیهاتوجهداشتهباشیم.
البته این به معنای آن نیست که باید سخنان جنجال
آفرین او را نادیده بگیریم و فقط به حساب احساساتی
شدنش بگذاریم اما او عموما و در مواقع بروز تنگناهای
داخلی ،با ایجاد یک بحران سیاسی در مواجهه با دولت
خارجی ،به انحراف افکار عمومی می پردازد و به ناگاه
در یک چرخش غیرمنتظره ،از موضع اولیه خود عقب
نشینی می کند .شاید به این دلیل است که در تازهترین
سخنرانی خود مقابل اعضای حزب عدالت و توسعه،
سفیران  ۱۰کشور غربی را تهدید به اخــراج از ترکیه
کــرد .او چند روز قبل نیز با بــزرگ نمایی قــدرت رژیم
صهیونیستی ،تلویحا مدعی شده بود که جمهوری
اسالمی ایران توان رویارویی با آذربایجان را ندارد .به
نظر می رسد اردوغــان با استفاده از این حربه ها قصد
انحراف افکار عمومی کشورش از مشکالت اقتصادی
و ناتوانی خود در اصالح امور را دارد و در عین حال می
خواهد وجهه خود به عنوان «بزرگ» در میان کشورهای
اسالمی و ترک زبان را که می تواند در مقابل کشورهای
قدرتمندایستادگیکندبهنمایشبگذارد.بیماریاوهم
مزیدبرعلتشدهوبرخیرفتارهایاورابایددراینزمینه
تحلیلکرد.اگراینحربههایاواثربخشنباشدونتواند
افکار عمومی را منحرف کند یا ارزش لیر بیش از این
کاهش یابد ،باید منتظر یک اقدام نظامی پرسروصدا از
سوی او در محیط پیرامون بود .شاید کوبیدن اردوغان بر
طبلجنگافروزیدرشمالغربسوریهوبازیباآتشبه
همین دلیل باشد ،آن هم در شرایطی که از یک سو ،صبر
دمشقومسکودربرابرزیادهخواهیوتخطیهایارتش
ترکیه و مزدوران تروریست تحت اوامرش به پایان رسیده
و از سوی دیگر ،بر خالف دوران ترامپ ،به نظر میرسد
هر گونه حمله نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد سوری با
واکنش واشنگتن همراه و در حالت حداقلی تحریمهای
بزرگ اقتصادی برای آنکارا اعمال شود.

انتقاد صریح رئیس دستگاه قضا از برخی رفتارها در
طرد کردن افراد از قطار انقالب

اژه ای :نباید ابزار انتقام گیری یک جریان
سیاسی از جریان مقابل باشیم
رئیس قوه قضاییه در نشست هم اندیشی
با جمعی از نخبگان و فعاالن سیاسی و
اجتماعی گفت :دستگاه قضا باید کام ً
ال
مستقل باشد؛ چرا که گاهی برخی جریانات
سیاسی تالش میکنند ناخودآگاه از طریق
فرایندهای قضایی و نها دهایی همچون
سازمان بازرسی یا دادستانی یا حراستها
رقیب خود را حذف کنند و در این موارد
عدلیه باید مستقل عمل کند.
بـــه گـــــزارش مـــیـــزان ،حــجــت االســـام
والمسلمین محسنی اژهای با بیان این که
هیچ کس انسان کامل نیست ،به طرح این
پرسش پرداخت که اگر کسی مرتکب جرم یا
خالفی شد ،چگونه باید با او برخورد کرد که
از زندگی ساقط و از حقوقش محروم نشود و
راه بازگشت اش به جامعه به گونهای بسته
نشود که نتوان از نقاط قوت او بهره برد؟ وی
افزود :توبه از نعمات الهی به انسان است
که در آموزههای دینی بر آن تأکید فراوان
شده و ما باید آن را در همه شئون زندگی به

ویژه امور حقوقی و دستگاه قضایی ساری و
جاری کنیم تا کسی که دارای نقاط ضعف
و قوت مختلفی اســت ،به دلیل یک خطا
منزوی نشود.
وی با انتقاد از برخی رفتارها در طرد کردن
بعضی افراد از قطار انقالب ادامه داد :در
چهار دهه اخیر اگر کسی مرتکب خالف یا
جرمی شد ،بعضا شرایطی به وجود آمد که
ک ً
ال طرد شد ،در حالی که خیلی از افراد با
توبه یا حتی بدون توبه حاضرند به جامعه
خدمتودرچارچوبضوابطقانونیحرکت
کنند که ما باید راه را بــرای این بازگشت
هــمــوار کنیم .وی از لــزوم اصــاح رفتار
ضابطان در ضبط وسایل متهمان در جریان
بازرسی از محل کار و زندگی آنها نیز سخن
گفت و تأکید کرد :اگر کسی مرتکب جرمی
شده نباید به خانواده او ظلم شود و ضابطان
باید در بازرسی اماکن و بررسی وسایل
متهمان ،حریم خصوصی افــراد و ضوابط
قانونی را رعایت کنند.

ایران،میزباندومیننشستهمسایگانافغانستان
دومیننشستوزیرانامورخارجهکشورهای
همسایه افغانستان روز چهارشنبه پنجم
آبــان در تهران برگزار میشود .به گزارش
فــارس ،در نشست روز چهارشنبه ،وزیران
خــارجــه ایــــران ،پــاکــســتــان ،ازبکستان،
تاجیکستان و ترکمنستان شرکت میکنند
و وزیــر خارجه چین به صــورت مجازی در
ایــن جلسه حضور خــواهــد داشــت .هــنــوز
مشخص نیست که روسیه در چه سطحی در
این نشست شرکت می کند .در نخستین
نشست وزیران خارجه شش کشور همسایه
افغانستان شامل ایــران ،چین ،پاکستان،
ازبکستان ،تاجیکستان و ترکمنستان
کــه  ۱۷شــهــریــور بــه صــورت مــجــازی و به
ریاست پاکستان برگزار شد ،توافق شد که
دور بعدی ایــن نشست در تــهــران برگزار
شود .حسین امیرعبداللهیان وزیر امور

خارجهکشورمانطیسخنانیدرایننشست
از آمادگی جمهوری اسالمی ایــران برای
در اختیار گذاشتن تمامی امکانات خود
به منظور پیشبرد مذاکرات بین االفغانی
خبر داد 26 .مهرماه سخنگوی وزارت امور
خارجهدرنشستیباخبرنگاران اعالمکردکه
نشستروزچهارشنبهدرتهراندربارهاوضاع
افغانستانخواهدبودوافزود :ایننشستیک
روزه خواهد بود .دستورکار نشست تهران
ادامــه گفتوگوهایی است که در دور اول
به صورت مجازی برگزار شد .این کشورها
مصممخواهندبودکهبهتشکیلدولتفراگیر
در افغانستان و صلح و ثبات در افغانستان
کمک کنند .طالبان ضمن استقبال از
بــرگــزاری نشستی دربــاره افغانستان در
تهران ،اعالم کرد که از سوی این گروه کسی
در این نشست شرکت نمیکند.

مرگ مشکوک وکیل دادگستری
در استخر باغ اجاره ای

سجادپور – یــک وکیل دادگــســتــری به
طرز مشکوکی در استخر باغ اجاره ای در
بولوار توس مشهد جان سپرد .به گزارش
خراسان ،این حادثه عصر شنبه گذشته در
بولوار توس هنگامی رخ داد که یک وکیل
دادگستری به نام «سعیده – م» باغ ویالیی
را در توس  69به مدت یک روز اجاره کرد.
روز شنبه وقتی صاحب باغ برای پیگیری
پرداخت اجاره به باغ رفت ،هیچ کس در باغ
را باز نکرد و او با کلید دیگری در را گشود
اما ناگهان با جسد این زن  30ساله رو به رو
شد که با لباس درون استخر افتاده بود .او
بالفاصله ماجرا را به پلیس اطالع داد و این
گونه بود که با حضور قاضی ویژه قتل عمد
در محل وقوع حادثه ،تحقیقات گسترده

ای آغاز شد .بررسی های میدانی قاضی
محمود عارفی راد نشان داد که هیچ گونه
آثار ضرب و جرح یا آثار دفاعی روی پیکر
وی وجود ندارد اما در عین حال جسد این
بانوی جوان برای انجام معاینات دقیق به
پزشکی قانونی منتقل شد.این گزارش
حاکی است ،با توجه به حساسیت موضوع،
بررسی همه جوانب و ابعاد این حادثه با
بازرسی دوربین های مدار بسته در حالی
ادامه دارد که گفته شده است وی چند روز
قبل با یکی از موکالن خود اختالفاتی پیدا
کــرده بود اما تا کنون هیچ گونه آثــاری از
وقوع قتل عمدی به دست نیامده است و
تحقیقات قضایی زیر نظر مستقیم قاضی
ویژه قتل عمد مشهد ادامه دارد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• همه محدودیت های کرونایی برداشته شده
و همه جا باز است و هیچ کسی دیگر مثل قبل
رعایت نمی کند اما مسئوالن از جریمه های
ساعت 10شــب نمی گذرند! انگار ویروس
کرونا ساعت دارد و می فهمد چه زمانی باید
بیاید و چه زمانی باید برود!
•• چرا اگر چهار تا معلم یا کارگر برای احقاق
خواسته هــای برحقشان در کمال آرامــش
جلوی مجلس اجتماع کنند ،به نیم ساعت
نکشیده همه را متفرق می کنند اما مخالفان
تزریق واکسن کرونا که با جان مردم بازی می
کنند نه تنها متفرق نمی شوند بلکه صدا و
سیما با آن ها مصاحبه هم می کند!
•• کسی را که نمیشناسید ،به فرد دیگری
که او را هم نمی شناسید ،سیلی زده و شما
شــادمــان شــدیــد؟! فقط چــون مقام دولتی
است؟! چون انتقام ملت را گرفته است مثال؟!
تسلیت میگویم ،شما یک جاهل هستید.
•• اگر در دولت روحانی قیمت مرغ هزارتومان
افزایش رسمی داشــت تا سه روز تیترهای
انتقادی می زدید و از گرانی و فقر و ...می
نوشتید .حاال چرا ساکت هستید؟
•• در قرآن آمده است که خمس و زکات بدهید
که نپرداختن آن باعث خشکی ها ،نباریدن
باران و قطع نعمت های الهی می شود.
•• دولــت محترم قــرار بــود ســریــع ،فــوری و
انقالبی بازار را درست کند اما همه اجناس
سریع تر و فوری تر دارد گران می شود و هیچ
کسی چیزی نمی گوید!
•• ارزش یارانه باید بر اساس طال باشه ،مثال
هر خانواده چهار نفره یک گرم طال.
•• در خصوص ابتذال در کنسرت تتلو باید
عرض کنم اگر کمی دقت کنیم مشکل سر
افراط وتفریطه .در بعضی شهرهای ما حتی
کنسرت مجاز هم اجازه برگزاری نداره .یعنی
اجازه سرگرمی مجاز نداریم .نتیجه می شه
اون همه افراط.
•• جز فوتبال هیچ برنامه به درد بخوری از صدا
وسیما پخش نمی شه.
•• ما از دولت جناب آقای رئیسی توقع نداریم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ارزانی بیاورند .فقط دیگر اجناس گران نشود.
همین قدر کم توقع هستیم!
•• چرا باید شهیدی که جانش را در راه دفاع از
خاک ایران تقدیم فرموده ،در یاسوج فرزندش
مجبور به خودکشی و خودسوزی شود؟
••طبیعی اســت تــا آقـــای رئیسی بخواهد
خرابکاری های دولت قبلی را جمع و جورکند
زمــان می بــرد دوســتــان .باید به ایــن دولت
انقالبی و جهادی فرصت کار بدهیم .آینده
روشن است.
•• در جــواب کسی که گفته رئیس جمهور
نیاز نداره بره سفر ،بگم تو چیزی که تخصص
نداری اظهارنظرنکن .برکتی که توی دیدار
چهره به چهره هست تو چیز دیگه ای نیست.
••خیلی دوســت دارم ببینیم جناب آقای
رئیسی که در نطق روزهـــای اول ریاست
جمهوری شان گفتند با کوچک ترین قانون
شکنی بــرخــورد خــواهــنــد کــرد در قضیه
استخدام دختر نماینده مجلس چه برخوردی
می کنند.
•• چرا تورم زایی می کنین و در روزنامه درباره
باالرفتن قیمت بنزین می نویسید؟ لطفا
کذب بودن قیمت بنزین را در روزنامه اصال
ننویسین خودش تورم زاست .یکی به میخ و
یکی به نعل نزنین.
•• چرا ســواالت چالش ذهن گاهی تکراری
است ،لطفا بیشتردقت کنید.
•• کتاب درسی پسرم رو بد صحافی کردند
و یک درســش دوبــار تکرار شــده اســت .یک
درسش هم کال نیست .مدرسه می گه باید
روز اول کتاب ها رو نگاه می کردین! برین از
بازار آزاد تهیه کنید.خدا رو شاهد می گیرم که
هیچ کتاب فروشی این کتاب رو نداشت چون
چــاپ 1400است .فقط یک جا با بدبختی
پیدا کردم اون هم چاپ کتاب سیاه وسفیده،
نه رنگی! می گفت 50هزارتومان! به کجا باید
شکایت کنم؟
•• چرا بر قیمت بعضی مغازه ها و فروشگاه ها
نظارتی نیست که قیمت هایشان شبیه قیمت
هــای سرگردنه اســت؟ مثال فروشگاه های

نمابر05137009129 :

داخل استخرها و پارک های آبی همه اجناس
را حداقل پنج برابر می فروشند و مردم هم
مجبورند بخرند! فروشگاه داخل پارک هفت
حوض هم روی کوه است و مــردم مجبورند
نیازهایشان را از آن جا تهیه کنند اما قیمت
هایش الکی گران است!
•• می شه پیگیر شهرهایی باشید که جزو طرح
جهش تولید مسکن نیستند؟ می ترسم مثل
جاماندگان سهام عدالت بشن.
•• مدتی است در صفحه سرگرمی روزنامه
خراسان مطالب تکراری و حتی با پاسخ های
نادرست چاپ می شود نمونه آن در روز پنج
شنبه  1400.7.29بخش چالش ذهن را
توجه کنید ،متوجه اشتباه در پاسخ و اصل
چالش ذهن می شوید.
•• بــاعــث و بــانــی بــی دیــنــی خیلی از افــراد
بــه خصوص جــوان هــای امـــروز ،رفتارهای
ریاکارانه و منزجر کننده افراد متدین نماست
که در مسئولیت های باال هستند و خالف
ظاهر و صحبت هایشان کار وعمل و زندگی
می کنند.
•• سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی
چقدر تاسف بــار بــود .مگر ایشان چه کرده
بــود که ایــن طــور به وی حمله شــد؟ حداقل
جوانمردانه سیلی می زدید.
•• لطفا به داد پروژه  ۱۰۰۰واحدی بهارستان
شهر اصفهان برسید .بعد از  ۱۰سال هنوز
واحدها رو تحویل ندادن و برای چندمین بار
درخواست پول اضافه و تهدید کردن که واحد
را به کس دیگری واگذار می کنند.
•• هر کس دوست نداره ستون حرف مردم رو
نخونه ،اجباری نیست.
•• واقعا در این قضیه کرونا حدود 50هزار
کودک بی پدر و مادر شدند و چقدر دردناک
است .بیایید ظلم نکنیم و با هم مهربان باشیم
این کودکان معصوم چه گناهی دارند؟
•• لطفا یک فکر اساسی بــرای جــاده سنتو
بکنید از ســه راه فــردوســی بــه بعد حسابی
ترافیک دارد .خواهشمندیم روزنامه خراسان
پیگیری کنید.

مسکن و بورس ،پیشتاز در اولین ماه پاییز

در مهر  1400کدام بازارهای مالی بیشترین سود و زیان را برای سرمایه گذاران خود داشتند؟

مصطفوی -در چشم به هم زدنی اولین ماه
پاییز هم گذشت ،مهرماهی که با تالطم بازار
خودرو و خوراکی ها همراه بود؛ دالر باز هم در
یک محدوده خاص باال و پایین رفت و بورس نیز
بعد از یک دوره خوب ،چندروزی اصالح کرد و
آرام گرفت .در آخرین هفته مهر ،بازدهی همه
بازارهای دارایی مثبت شد و در این بین بورس
بیشترین سود را عاید سرمایهگذاران خود کرد.
در هفته قبل از تعطیلی ها ،با کاهش خوش
بینیها به برجام و باالرفتن انتظارات تورمی،
روند بازار ارز صعودی شد و قیمت دالر 0.5
درصد و یورو  1.1درصد رشد کرد .این جو به
بازار طال هم سرایت کرد و عالوه بر تاثیر دالر،
رشد ارزش اونس جهانی هم به افزایش یک
درصدی قیمت طال و سکه منجر شد ،اما می
دانید برایند کلی ماه مهر چگونه بود و در مهر
 1400بین بازارهای طال ،دالر ،سکه ،بورس،
خودرو و مسکن ،کدام یک بیشترین بازدهی و
کدام یک بیشترین زیان را به سهامداران خود
تقدیم کردند؟ ادامه این گزارش را بخوانید.
بورس /بازدهی  3.2درصدی

در مهر ،بازدهی ماهانه بــورس پس از وقفه
یک ماهه مثبت شد و شاخص کل بــورس با
بازدهی  3.2درصدی در کنار مسکن بیشترین
بازدهی را داشت .شاخص کل بورس در پایان
تابستان روی سطح یک میلیون و  ۳۹۱هزار
واحدی قرار داشت .شاخص بورس در مهر با
 ۴۵هزار واحد رشد با قرار گرفتن روی سطح
یک میلیون و  ۴۳۶هزار واحدی به کار خود در
اولین ماه پاییز پایان داد .این در حالی بود که
شاخص کل در پایان فروردین در کانال 1.2
میلیونی بود و در پایان اردیبهشت به کانال
 1.1میلیونی رسید و خرداد را نیز در همین
کانال به پایان برد .در تیر شاخص بورس به
کانال  1.3میلیونی صعود کرد و در پایان مرداد
شاخص به کانال  1.5میلیونی رسید .شهریور،
ماه سقوط بورس بود و شاخص  2کانال پایین
آمد ،اما شاخص کل در مهرماه یک کانال باالتر
آمد و به سطح یک میلیون و  436هزار واحد
رسید .نکته مهم اما خروج پول حقیقی ها از
بورس بود .در  18روز معامالتی مهر ،تنها در
سه روز شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم
و در  15روز کاری دیگر نیز نقدینگی حقیقی
از بازار خارج شد .یعنی به طور میانگین روزانه
 352میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام
خارج شده است.

طال /زیان  0.2درصدی

هر گرم طالی  ۱۸عیار در مهر سه هزار تومان
افــت قیمت داشـــت و بــازدهــی منفی 0.2
درصــدی را ثبت کــرد .طال در پایان شهریور
روی نرخ یک میلیون و  ۱۵۲هزار تومان خرید
و فــروش شد امــا در پایان مهر روی نــرخ یک
میلیون و  ۱۴۹هزار تومان به کار خود پایان
داد .در هفته اول مهر ،بــازار طال رشــد 1.1
درصدی داشت اما در هفته دوم با زیان منفی
نیم درصدی ،از سود سرمایه گذاران کم کرد.
در هفته سوم مهر ،روند همه بازارهای دارایی
نــزولــی بــود و ب ــازار طــا بــازدهــی منفی 2.5
درصــدی را تجربه کرد .در هفته آخر اما ورق
برگشت و همه بازارها مثبت بودند و بازار طال
یک درصد رشد کرد.
دالر /زیان  0.3درصدی

هر دالر آمریکا در این ماه حدود  ۱۰۰تومان
کاهش قیمت داشت .هر دالر آمریکا در پایان
شهریور  ۲۷هــزار و  ۵۲۱تومان بــود ،اما این
شاخص بــازار ارز با افت  0.3درصدی
در مهر روی نرخ  ۲۷هزار و  ۴۱۵تومانی
قرار گرفت .در این ماه بازار ارز تحت تاثیر
اظهارات سیاسی دربــاره آینده برجام،
قــول هایی بــرای تعیین زمــان و مکان
مذاکرات و ...بود و دالر در محدوده 27
و  28هزار تومان نوسان بیشتری داشت.
سکه /زیان  0.8درصدی

در آخرین هفته از اولین ماه پاییز ،بازار
سکه بیشترین زیان را به سرمایه گذاران
خودتقدیمکرد!قیمتسکهامامیدراین
ماه  ۹۷هزار تومان کاهش داشت و افت

0.8د رصدی را ثبت کرد .هر عدد سکه طرح
جدید پیش از شروع مهر  ۱۱میلیون و ۸۶۶
هزار تومان و آخرین نرخ ثبت شده در این ماه۱۱
میلیون و  ۷۶۹هزار تومان بود.
مسکن و خودرو همچنان سودده!

بازارهای مسکن و خودرو دو بازار مثبت دیگر
در مهر  1400بودند و این یعنی داللی در بازار
همچنان برای بعضی ها جذاب است! براساس
گزارش تورم مرکز آمار ،شاخص کاالهای بادوام
که شامل بازار خودرو هم میشود ،در مهرماه
 1400حدود  1.2درصد رشد کرده و مسکن
هم طبق گــزارش مرکز آمــار در مهر 1400
حدود  3.2گران تر شده است و بازدهی برابر
با بورس داشته است .این در حالی است که
بــازار خــودرو در ماه گذشته با انتشار اخباری
درباره احتمال واردات خودروهای خارجی کم
رونق بود و حتی در هفته های گذشته خبرها از
صفرشدن معامالت در مشهد و رکود گسترده
در بازار خودروهای خارجی حکایت داشت.

