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شاید روزی که عباس عراقچی در پایان دور ششم
مذاکرات وین در اتریش اعالم کرد هیئت های
دیپلماتیک به پایتخت های خود باز می گردند تا
تصمیمات سخت سیاسی را برای ادامه مذاکرات
بگیرند ،کسی فکر نمی کرد این تصمیمات آن
قدر سخت باشد که تا امروز به طول بینجامد .
بیش از 130روز گذشته  ،یک دولت در ایران
عوض شده و تازه تاریخ شروع دوباره مذاکرات
وین یا به قولی دور هفتم مذاکرات برای هشتم
آذرمــاه گذاشته شده است .تا سه روز قبل همه
دنبال این بودند که تاریخ آغاز مجدد مذاکرات
چه زمانی است اما االن سوال اصلی این است
که مذاکرات از چه مقطعی آغاز می شود؟ غرب
و حتی روسیه و چین می گویند بهتر است از آن
جایی که مذاکرات وین ناتمام ماند از سر گرفته
شــود ،نکته ای که هنوز تهران در خصوص آن
اظهار نظر نکرده اما حسین امیرعبداللهیان
وزیرخارجه کشورمان در نشست خبری اخیر
گفته بود مذاکرات از جایی که به بن بست رسید،
شروع نمی شود .برای روشن شدن فضا باید ابتدا
دید مذاکرات وین از کجا ناتمام ماند و بن بست
های این مذاکرات از نظر ایران چه بوده است؟
محمد جــواد ظریف در بخش ســیــزده بیست
و دومین گــزارش برجامی خــود به مجلس ،با
عنوان «آخرین وضعیت مذاکرات وین» با اشاره
به سیاست قطعی ایران مبنی بر فرمایش رهبر
انقالب که گفته بودند «آمریکاییها باید تمام
تحریمها را لغو کنند ،بعد از این ما راستی آزمایی
خواهیم کرد و سپس به برجام برمیگردیم و این
یک سیاست قطعی است» ،می نویسد :بر اساس
چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست
آمده  ،در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا
به برجام ،کلیه تحریمهایی که وفق برجام رفع
شده بودند ،مجدد رفع خواهند شد .عالوه بر این،
کلیه تحریمهای ترامپ که در صورت استمرار
عضویت آمریکا در برجام ،نمیتوانستند وضع
شوند (ولو به بهانههای دیگر) و مانع انتفاع ایران
از آثــار لغو تحریمهای برجامی میشوند،رفع
خواهند شد .همچنین جمهوری اسالمی ایران
پس از راستیآزمایی رفع تحریمها به تعهدات

خود در برجام باز خواهد گشت.ظاهر قضیه این
استکهآمریکاتعهداتخوبیدادهوطبیعتاایران
باید راضی باشد که به قول مذاکره کنندگان در
آن زمان ،تفاهم بر سر حدود 90درصد خواسته
های دو طرف انجام شده و فقط 10درصد باقی
مانده است اما نکته مهم این که آن 10درصد
تفاهم نشده آن قدر حیاتی بودند که توانستند
وضعیت 90درصــد تفاهم شده را هم با خطر و
تزلزل روبه رو کنند؟ تصمیم گیران جمهوری
اسالمی ایــران در نهادهای باالدستی و عالی
نظام چنین نظری داشتند و همین باعث شد تا
بر اساس نظر نهادهای نظارتی از جمله کمیته
تطبیق توافق وین با قانون مجلس ،مذاکرات
متوقف شود.
کاظم غریب آبادی نماینده سابق ایران در آژانس
بین المللی انرژی اتمی  6مرداد ماه در گفت وگو
با سایت رهبری درباره بن بست هایی که عمال
توافق را ناکام گذاشت توضیحاتی داده ،بن بست
هایی که ایران را برای شروع مذاکرات با تردید
جدی مواجه کرده بود .وی در این مصاحبه به
هفت مورد شامل منوط کردن توافق و برداشتن
برخی تحریم ها مثل تحریم سپاه و دفتر رهبری
به آغاز مذاکرات منطقه ای و غیرهسته ای مثل
موشکی ،عدم اجرای قطعنامه رفع تحریم های
تسلیحاتی ،اختالف نظر در برداشتن تحریم
 500نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی ،عدم
تضمین برای خروج یا حتی تضمین برای زمان
مشخص فعالیت شرکت ها ،درخواست های
هسته ای فراتر از توافق برجام ،عدم گفت وگو
درباره خسارت ها و روند راستی آزمایی اشاره
کرده بود.قطعا تهران با مذاکره در موضوعات
منطقه ای و موشکی موافقت نخواهد کرد و جزو
خطوط قرمز اصلی کشورمان است .همچنین
رفع تحریم های مربوط به سپاه پاسداران و دفتر
رهبری از آن جا که ارتباط مستقیم با حوزه های
اقتدار کشور داشته و در بخشی موارد به اقتصاد
ما مربوط است ،حاضر به عقب نشینی نیست.
با توجه به رفع تحریم های تسلیحاتی کشورمان
طبق قطعنامه  2231از مهرماه سال قبل ،ادامه
دستور اجرایی تحریم تسلیحاتی ایران نیز نه تنها
خالف برجام که نقض صریح قطعنامه شورای
امنیت بوده و اجرای چنین شرطی جزو وظایف
آمریکا به عنوان یک عضو جامعه بین المللی
است نه شرطی برای ایران .یکی از نقاط افتراق
جدی دو طرف به لیست 500نفری تحریمی ها
برمی گردد که آمریکایی ها قبول ندارند به برجام
ارتباط دارد درحالی که سیاست ایران این است
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که هر تحریمی بعد از خروج ترامپ از برجام به
برجام ارتباط داشته و باید برداشته شود،در این
حوزه البته می توان با اولویت بندی و روشن کردن
ارتباط هر مورد از این لیست به اقتصاد کشور،
وارد مذاکره شد .اما در مورد تضمین ها ،ایران
نمی تواند نرمش چندانی داشته باشد .تجربه
برجام نشان داد نگرفتن تضمین الزم  -اگرچه
شاید به همان تضمین هم پایبند نباشند -کار
درستی نیست ،در این حوزه تضمین «دور ه زمانی
معقول(مثال حداقل  4یا  5ساله) برای تداوم
کار شرکتهایی که با ایــران وارد تجارت و کار
اقتصادی میشوند تا در صورت بروز هر مشکلی
برای تفاهم احتمالی کار خود را بدون دغدغه از
تحریمهای فرا سرزمینی به پایان برسانند» که از
سوی ایران در مذاکرات وین ارائه شده بود هنوز
روی میز است که می تواند مبنایی بــرای حل
مشکل باشد .در موضوع خسارات همان طور
که رهبر انقالب هم فرمودند ،میشود موضوع
را به بعد از توافق موکول کــرد و در خصوص
خواسته های فرابرجامی طرف مقابل هم با معیار
قــراردادن خود برجام موضوع قابل حل است.
حوزه آخر راستی آزمایی اقدامات آمریکاست.
تعیین یک جــدول زمانی مشخص از اقدامات
ایران و آمریکا با تاکید بر این که ابتدا اقدامات
آمریکا انجام شود و بعد ایران ،می تواند باعث باز
شدن قفل در این حوزه شود و ایران را از اجرای
تعهدات آمریکا قبل از اجــرای محدودیت های
هسته ای خود مطمئن سازد.هشتم آذرماه برای
ایرانیان یادآور یک روز خوش است .روزی که تیم
ملی فوتبال ما توانست در استرالیا راهی جام
جهانی شود و یک جشن ملی را بیافریند و امروز
تیم مذاکراتی ما باید استارت جدید مذاکرات را از
این روز پرخاطره بزند ،به نظر می رسد فضا برای
یک توافق متوازن با رعایت منافع طرفین آماده
باشد اما زمان به ضرر طرف مقابل است .تهران
حداکثر فشارهای تحریمی را تحمل کرده و در
شرایطی که طرف مقابل گزینه بیشتری ندارد،
می خواهد میوه این تحمل را بچیند نه این که
در انتهای این صبر و فشار باز هم امتیاز بدهد ،از
سوی دیگر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز به
نحو معناداری افزایش یافته و چه در 20درصد
و چه 60درصــد از مرزهای نگران کننده برای
برخی کشورهای زورگو عبور کرده است ،حاال
توپ در میدان ۴+۱و آمریکاست تا یک بحران
غیرضرور را به گونه ای پایان دهند که نتیجه برای
همه برد باشد و البته با این تضمین که بار دیگر
بازی برد -برد ،برهم نخورد.
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•• هفته پیش وزیر مسکن در تلویزیون گفت
ثبت نام مجردها در طرح مسکن ملی فراهم
می شــود ولــی به اداره راه و شهرسازی که
مراجعه کــردیــم ،گفتند در ایــن بــاره هیچ
بخشنامه ای نیامده .از طرف دیگر فقط تا
 28آبان امکان ثبت نام در این طرح هست.
پیگیری کنید ببینید ماجرا از چه قراره؟
•• بابا به خدا مردم صبر ایوب و عمر نوح ندارند
که هر کسی می آید برای انتخابات با وعده
بهبود اوضاع به مقام و مسئولیت می رسد و
آخر با بهانه های مختلف همه تقصیرها را به
گردن دیگران می اندازد.
••آد مهـــا قند را میشکنند تــا از طعمش
استفاده کنند ،رکــورد را میشکنند تا به
افتخار برسند ،هیزم را میشکنند تا به گرمای
آتش برسند ،غرور را میشکنند تا بهافتادگی
برسند ،سکوت را میشکنندتا به آوازی
برسند! آدمها برای تمام شکستنها دالیل
خوبی دارند اما من هنوز نفهمیده ام که چرا
آدمها دل را میشکنند!
••درود بر نیروی دریایی سپاه که نفت ایران
را از دست دزدان تروریست آمریکایی نجات
داد .خداوند نگهدار آن ها باشد.
••چه خوب است دولت اول فکری به حال
هموطنان روستایی خودمان بکند که به علت
خشکسالی بیکارند و به شهرهای بزرگ کوچ
می کنند .امکانات و کار فراهم و از ورود اتباع
بیگانه به کشور جلوگیری کند تا حقی از ملت
ایران که صاحب کشور هستند ،ضایع نشود.
•• اصال امیدی به آینده نیست .هر روز اجناس
گرون گرون تر می شه .من کارگر ساده باید
چند سال کار کنم تا یه پراید بخرم؟ اونم اگه
پراید سال بعد دو برابر نشه.
•• اخبار و برنامه های صدا وسیما همه اش
درباره حذف ارز  4200تومانی است و این
که تغییرات ناچیزی روی اجناس دارد .این
که مثال نرخ مرغ را با کشورهای خلیج فارس
مقایسه می کند ،خب هیچ کس نیست بگوید
شما رفاه و درآمدی را که این کشورها برای
مردم شان ساختند با نرخ مرغ این جا و آن جا

مقایسه می کنید؟!
•• پارسال چند میلیون دارو از ایران تو عراق
کشف شد ولی هیچ کس صدایش را در نیاورد
در حالی که خیلی از داروها در ایران پیدا نمی
شد .می گفتند کار قاچاقچی هاست .چرا
تحقیق وتفحصی نشد؟
•• واقعا این پدر و مادرهایی که بچه شون رو
با این و اون مقایسه می کنن یه بار حاضرن
خودشون رو مقایسه کنن با پدر و مادر همون
بچه؟
•• چرا هیچ کدام از بیمارستان های مشهد
حاضر به دادن خدمات بستری و جراحی به
مددجویان کمیته امداد نیستند و دفترچه
بیمه درمــانــی کمیته ام ــداد را به رسمیت
نمیشناسند؟
•• برخی مطالب تون طوری است که انگار
از حالت مردمی بودن به سمت دولتی بودن
حرکت می کنید! در دوران روحانی بیشتر
انتقاد می کردید.
•• ایران باید به سازمان ملل به خاطر مزاحمت
ها و دزدی دریایی علنی آمریکا شکایت کند.
اگر قرار باشد خلیج فارس و دریای عمان برای
ما ناامن شود آن جا را برای همه کشتی ها
ناامن خواهیم کرد.
•• سه شنبه این همه فوتبال جالب و مهیج در
اروپا برقرار بود و شما نیم خط خبر نداشتین!
 ....این قدر از قم ننویسید.
•• در خبرها خواندم اجاره روزانه المبورگینی
 30میلیون تــومــان اســت واقــعــا ایــن بود
نهای ما؟!
آرما 
•• یک پیشنهاد به مسئوالن شهری :میلیون
ها تومان در مراسم ترحیم مثل خرید گل و بنر
و ...هزینه می شود .شهرداری ها زمینی تهیه
کنند که به نام هر مرحوم در آن درختی کاشته
شود و هزینه آبیاری و ...را هم از بازماندگان
دریافت کنند واین درخت به نام آن فرد باشد.
خودش هم ترویج فرهنگ درختکاری هست
هم باعث ایجاد فضای سبز می شــود و هم
ثوابی برای آن مرحومان.
••کاری نداریم که شما رسانه ها چه جوری

مینویسید اما زمان روحانی هم مرغ باال و
پایین می رفت ،خودرو هر روز گران تر می شد،
خرید خانه برایمان رویا می شد و ...االن هم
شرایط همینه و هیچ فرقی نکرده .خودرو هر
روز گران تر می شه ،پول مون هر روز بی ارزش
تر می شه ،خانه هم که رویا شده است و...
•• مردم خسته شدند .همیشه در هر رویدادی
به صحنه می آیند و به انقالب خدمت میکنند
ولی مسئوالن به جای ایجاد رفاه و آسایش
برای این مردم فقط اجحاف می کنند! این
همه گــرانــی اقــام زنــدگــی در شــان مــردم
نیست.
••آمریکا اگــه زرنگه جلوی دالر خــودش رو
بگیره هر روز گرون تر نشه! واقعا خاک برسرت
آمریکا!
••کار ویتنام کمتر از آمریکا نیست که شریک
دزد شده و باید حسابی غرامت بدهد و درس
عبرتی براش باشه که با دزد همکاری نکند.
•• یکی از روش های مسخره و بی جایی که در
این سال های اخیر انتخاب کرده اید این است
که مثال زمانی که مردم به خاطر گرانی دیگر
نمی توانند گوشت یا موز یا آجیل و ...بخرند،
شما شــروع می کنید از خاصیت هایشان
صحبت کردن!
•• گفته انــد ب ــرای فــرزنــد ســوم بــه بعد می
خواهند خودرو و تسهیالت و ...بدهند .یک
نفر بپرسد که خودمان کم بدبختی داریم که
باید بچه بیاوریم و او را هم بیچاره کنیم! شما
اول به زندگی خودمان سر و سامان بدهید تا
برای چندرغاز و یک زندگی حقیرانه یکسره
ندویم .ما خودمان به عقل مان می رسد که
بچه بیاوریم.
•• در حالی که خط  2مترو به خوبی در حال
خدمات دهی است ،شهرداری نیمی از عرض
خیابان دانشگاه حدفاصل میدان سعدی تا
چهار راه دکترا را خط ویژه کرده و ترافیک در
این خیابان دایمی شده است .هر روز صدها
لیتر بنزین مصرف می شود با ایجاد آلودگی
فــراوان فقط بــرای تــردد دو خط اتوبوس در
مسیری که هم مسیر مترو است.

سید احمد خاتمی :درباره گرانی ها به داد مردم برسید
آیتا ...سید احمد خاتمی ،امام جمعه موقت
تهران در خطبههای نمازجمعه دیروز تهران
با تشکر از حضور میدانی مسئوالن گفت:
رئیسمحترم جمهور هر هفته یک سفر به
مناطق دور و نزدیک دارد و گرهگشایی میکند
و در حادثه بنزین وارد میدان شد .همچنین
رئیس محترم قوه قضاییه مسافرتهای استانی
دارد و به امــور زندانیان رسیدگی میکند.
مجلس شورای اسالمی نیز قانون حمایت از
جوانی جمعیت را تصویب کرد که قانون بسیار
خوبی بود .این گامها ستودنی است .خاتمی
با بیان این که من از زبان شما مردم از حضور
میدانی مسئوالن صمیمانه تشکر میکنم،

رسانه های صهیونیستی هم بازتاب داشت ،به
طوری که شبکه «آی  »۲۴رژیم صهیونیستی نیز
در گزارشی نتوانست ضرب شست ایرانی ها به
نیروی دریایی آمریکا را نادیده بگیرد و خنثی
کردن اقدام آمریکا برای سرقت یک نفتکش را
منعکس کرد .پای این ماجرا حتی به ده ها رسانه
آمریکایی از جمله « ان بی سی نیوز» « ،مترو»
«،نیوزویک»  « ،سی بی اس نیوز »« ،نیویورک
تایمز» و «رویــتــرز» نیز کشیده شد .اما فــارغ از
بازتاب گسترده این اتفاق در رسانه های داخلی
و خارجی ،ویتنامی ها نیز که نفتکش متخلف
متعلق به آن هاست اعالم کردند که با مقامهای
ایــران درب ــاره نفتکش توقیفشــده ایــن کشور
وارد مذاکره شده و تمامی خدمه نفتکش این
کشور که از سوی ایران توقیف شده کام ً
ال سالم
هستند و ناخدای این نفتکش از خوشبرخوردی
مسئوالن ایرانی رضایت داشته است.در همین
راستا ،فرمانده کل سپاه پاسداران در بخشی از
سخنان اخیر خود در مراسم  13آبان به ماجرای
مواجهه نیروی دریــایــی سپاه با سرقت نفتی
آمریکاییها در دریای عمان ،اشاره کرد و گفت
«:آمریکاییها عادت کردهاند مدام از ملت ایران
شکست بخورند ،این البته برای آن ها هنوز درس
عبرتی نشده است .نقطه زوال آمریکا شروع شد و
برعکس نشاط سیاسی و شوق انقالبی و رسیدن
به درجه باالی قدرت برای نظام ما روز به روز ارتقا
و افزایش یافت .سردار سالمی افزود  :امروز دیگر
آمریکا را در متن سیاستهای منطقه نمیبینیم،

پیامك2000999 :

تلگرام 9033337010:

ضمن تقدیر از حضور میدانی مسئوالن

قلمروهای دوردست دریا تحت اشراف ،کنترل و مدیریت نیروهای مسلح ماست
توکلی – اگر چه آمریکایی ها از موضع گیری
دربــاره ماجرای رویــارویــی نیروی دریــای سپاه
پاسداران انقالب و آمریکاییها در دریای عمان
طفره می روند اما این ماجرا بازتاب گستردهای
در رسانه های جهان پیدا کرده و همه از ناکامی
یانکیهاسخنمیگویند.چهارشنبههفتهگذشته
بود که رسانه های داخلی خبر از رویارویی نیروی
دریایی سپاه با نیروهای ارتش تروریستی آمریکا
در دریای عمان دادند و اعالم کردند که آمریکایی
ها از مصادره یک فروند نفتکش ایرانی ناکام
ماندند .خبری که در ابتدا ناوگان پنجم نیروی
دریــایــی آمریکا درب ــاره آن سکوت کــرد امــا پس
از بازتاب گسترده این خبر در رسانه های بین
المللی ،سکوت خود را شکست و جان کربی،
سخنگوی پنتاگون خبر «مصادره و دزدی نفتکش
ایرانی توسط نیروهای آمریکایی» را تکذیب کرد
و گــفــت«:ادعــای ایــران مربوط به حــادث ـهای در
روز  ۲۴اکتبر است که در آن یگا نهای نیروی
دریایی آمریکا نظار هگر سوار شدن غیرقانونی
نیروهای ایران بر یک کشتی تجاری در آبهای
بینالمللی دریای عمان و توقیف آن توسط این
نیروها بودند ».کربی همچنین درخصوص این که
چرا این همه مدت و حتی پس از رسانه ای شدن
آن توسط ایــران ،واشنگتن در برابر این موضوع
سکوت کرده؛ این موضوع را کم اهمیت توصیف
کرد !سخنگوی پنتاگون اما در حالی این موضوع را
یکموضوعکماهمیتمیداندکهنشریهلوفیگارو
تیتر « ایران از توقیف نفتکش خود توسط ناوهای
آمریکایی جلوگیری کرده است» را برگزید .شبکه
خبریفرانس ۲۴نیزدربخشهایمختلفضمن
پخش تصاویری از نفوذ نیروهای سپاه پاسداران
به داخــل نفتکش متخلف و نا وهای آمریکایی
اعالم کرد ،کشتیهای گشتی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در یک مانور بسیار خطرناک
مقابل نا وهای آمریکایی ،نفتکش این کشور را
نجات داده اند .همچنین از بازتاب گسترده این
ماجرا در رسانه های مختلف عربی که بگذریم،
جدال دریایی در خلیج فارس و دریای عمان در

حرف مردم

اعتماد وابستگان آمریکا در منطقه به سیاس 
ت
هایش از بین رفته است؛ آمریکاییها دیگر نمی
توانند از رژیم صهیونیستی حمایت کنند .بین
دو شر گرفتارهستند ،بمانند ،نمیتوانند ،آسیب
میبینند ،اگــر هم بروند شکست میخورند.
قــرار دادن یــک کشور در بــن بست ،محصول
تدبیر رهبران آمریکاست.فرمانده سپاه تاکید
کرد:آمریکاییها در صحنههایی از تروریستها
حمایت میکنند و در صحنههایی از سارقان
بینالمللی نفت .آن ها آمــده بودند نفت ما را
به سرقت ببرند و ما بر اساس سناریویی دقیق
تشخیص دادیم که اگر این کشتی را تصرف کنیم،
آمریکاییها مداخله خواهند کرد ،این پیش بینی
شده بود .بچههای ما همه احتماالت را سنجیده
بودند ،شما گامهای محکم فرزندانتان را وقتی
سوار بالگرد می شدند ،دیدید .این ها تکثیر شده
های روح بلند حاج قاسم هستند .حاج قاسم
تکثیر شد و همه این ها قاسم بودند .با همان
عشق و شوق و شور برای دفاع از منافع ملت به
میدان رفتند .به هر شکل آمریکایی ها در حمایت
از غاصبان نفت به صحنه آمدند ولی شما آرامش،
وقار و صالبت را دقیقا از صفحات تلویزیون در
قامت و شاکله فرزندانتان دیدید ،خداوند چه
سکینه ای بر قلوب این مجاهدان فی سبیل ا...
نازل کرده بود که این چنین در میدان مواجهه
و برخورد ،در اوج آرامش در قلب حادثه بودند.
قلمروهای دوردست دریا تحت اشراف ،کنترل و
مدیریت نیروهای مسلح ماست».

تصریح کرد :با این حال یک تقاضا از مسئوالن
داریم و آن ،این است که مردم از این گرانیهای
افسارگسیخته و لحظه بــه لحظه ،بینی و
بینا ...در رنج هستند ،به دادشــان برسید.
دغدغه داریــد ،میدانم .میدانیم مشکالت
چندساله ،یک شبه حل نمیشود ولی تقاضا
میکنم سرعت حرکتتان را بیشتر کنید تا
این مردم خوب ،بیشتر از این در رنج نباشند.
خطیب جمعه تهران در ادامــه گفت :دربــاره
همسایگان میگوییم ُحسنالجوار ،یعنی
خوب همسایگی کردن یک ارزش در مکتب
ماست .خوب همسایهداری کردیم ا ّمــا «چه
خوش بی مهربانی هر دو سر بی» .این که مدام

اما مدام ناجوانمردی
خوب همسایهداری کنیم ّ
ببینیم قابل تحمل نیست .نصیحت میکنم
به برخی کشورهای همسایه که شما همسایه
قدرتمندی دارید که ارتش و سپاهش اولین
قدرت نظامی در منطقه هستند.
با این همسایه خوب و مقتدر ،برادرانه رفتار
کنید ،اگــر نکنید دودش به چشم خودتان
مــیرود.خــاتــمــی بــا بــیــان ایـــن کــه برخی
کشورهای همسایه روابط خود را با رژیم ّ
جلد
صهیونیستی که دشمن اســام و مسلمین
اســت ،عــادی کــرده انــد ،افــزود :بدانید که با
طناب پوسیده رژیــم صهیونیستی به ته چاه
خواهید رفت و نابود خواهید شد.

زیان دسته جمعی همه بازارها!

در هفته ای که گذشت در بین بازارهای مالی کدام یک بیشترین نوسان و افت را داشتند؟

مــصــطــفــوی -در هــفــت ـهای که
گذشت بازارهای مالی داخلی
بــه صـــورت دســتــه جمعی افــت
کردند .چند روز پیش در مطلبی
با عنوان «روز قرمز همه بازارهای
داخلی» به این پرداختیم که در
اتفاقی عجیب و هماهنگ در
یک روز همه بــازارهــای مالی و
داللــی بــا کاهش قیمت و زیــان
همراه بودند .اما این ماجرا انگار
قرار است در پاییز  1400به یک
موضوع عادی تبدیل شود و حاال
در یک هفته ،همه بازارهای مالی
برایندی منفی داشتند و زیان را
پیشکش سرمایه گ ــذاران خود
کــردنــد .می دانید کــدام بــازار،
ســرمــایــه گـــذارانـــش را بیشتر
عصبانی کرد؟ ادامه این گزارش
را بخوانید.
بورس /زیان  2.6درصدی

بازار بورس در هفته گذشته هم
مثل هفته هــای قبلش رونــد پر
نوسانی را پشت ســر گذاشت.
بــورس در حالی که در روزهــای
ابــتــدایــی هــفــتــه ،ســقــوط هــای
چشمگیری را تجربه کــرد اما
درنهایت در حالی به کــار خود

پایان داد که توانست دوباره روند
صعودی خود را از سر بگیرد .بازار
سرمایه در این هفته با افت ۲٫۶
درصـــدی بیشترین زی ــان را در
هفته داشت .شاخص کل بورس
که در هفته قبل افت  3درصدی
داشت در پنج روز کاری هفتهای
که گذشت  ۳۸ ،هزار واحد افت
کرد و با ایستادن روی سطح یک
میلیون و  ۳۹۸هــزار واحــدی به
کار خود پایان داد.
طال  /زیان  0/۲درصدی

این هفته ،بــازار طال کمنوسان
ظاهر شد و افت بسیار محدودی
را تجربه ک ــرد .هــر گــرم طالی
18عیار در این هفته  ۰٫۲درصد

افت قیمت داشت .هر گرم طالی
 ۱۸عیار در معامالت پایان این
هفته با نرخ یک میلیون و ۱۶۸
هزار تومان خرید و فروش شد که
سه هزار تومان نسبت به ابتدای
هفته کمتر است.این فلز ارزشمند
در پایان هفته قبل روی نرخ یک
میلیون و  ۱۷۱هزار تومان قرار
داشت.
سکه /زیان  0/۳درصدی

عالوه بر طال ،بازار سکه هم طی
این هفته افت و خیز قابل توجهی
نداشت و میتوان گفت همچون
هفته گذشته آرامش بر بازار حاکم
بــود .قیمت سکه طرح جدید در
روز شنبه کاهشی بــود و با نرخ

 ۱۱میلیون و  ۷۴۰هزار تومان
معامله شد و در روز یک شنبه نیز
افــت  ۱۰هــزار تومانی ایــن نوع
سکه را در بازار شاهد بودیم.بهای
سکه در روز دوشنبه دوب ــاره بر
مدار صعود و به نرخ  ۱۱میلیون
و  ۷۵۰هزار تومان رسید اما این
افزایش قیمت ،دوامــی نداشت
و دوباره با افت  ۵۰هزار تومانی
در کــانــال  ۱۱میلیون تومان
عقبگرد داشت .سکه طرح جدید
در روز چهارشنبه حرکت آرامی
به سمت نرخ  ۱۱میلیون و ۸۰۰
هزار تومان داشت و پنج شنبه با
قیمت  ۱۱میلیون و  ۷۳۰هزار
تومان معامله شد.
دالر /بازدهی تقریبا صفر!

کمنوسان ترین بازار این هفته
دالر بود و افت بسیار محدودی
داشــت .شاخص بــازار ارز پیش
از شروع این هفته روی نرخ ۲۷
هــزار و  ۶۵۷تومان قــرار داشت
و ایــن رقــم در پایان هفته تغییر
محسوسی نــکــرد .بــه نحوی که
صرافی ملی آخرین نرخ دالر این
هفته را  ۲۷هــزار و  ۶۵۰تومان
اعالم کرد.

