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رکود احتمالی اقتصاد جهانی
و تاثیرات آن بر ایران
طیدوهفتهگذشته،شرایطیسختوپرازدلهره
بر اقتصاد جهانی حاکم شد .بعد از مدت ها تنش
و التهاب ناشی از جنگ تجاری در بازارها ،حاال
نشانه هایی جدید بــروز کــرده است که نگرانی
ها در خصوص وقوع یک رکود اقتصادی دیگر
با محوریت اقتصاد آمریکا را بسیار افزایش داده
است.مقابلهبهمثلغیرمنتظرهچینیهاوتشدید
جنگ تجاری از عصر جمعه گذشته نیز ،بر نگرانی
ها افزوده است .در پی این نگرانی ها ،هجوم برای
خرید دارایی های امن ،قیمت طال را در باالترین
سطح شش سال گذشته حفظ کرده و بازدهی
اوراق قرضه در بسیاری از کشورهای جهان
معکوسشدهاست.درادامهمطلب،ضمنتشریح
این شواهد ،علل آن و زمان احتمالی وقوع این
رکود ،تاثیرات آن بر اقتصاد کشورمان را در چهار
محور تشریح خواهیم کرد.
عللرکودجهانیچیست؟
اگرچهدالیلوشواهدبسیاراست؛ازجنگتجاری
تارفتارهایتنشزاومتهورانهترامپدربزرگترین
اقتصادجهانامابرخیموضوعراکالنترمیبینند
ومیگویندکهبعدازحدودیکدههرشددراقتصاد
جهانی(بعدازاتمامبحران)2007بهطورطبیعی
بایدمنتظریکرکودعمیقبود.دراینزمینهبرخی
بهنظراتکارلمارکسارجاعمیدهندکهبحران
در ذات سرمایه داری نهفته است .رقابت شدید
سرمایه با سرمایه شرایطی را فراهم می آورد که
بازدهی برخی دارایی ها به حداقل می رسد و این
شروع یک بحران است .وضعیت نرخ های بهره ،از
اینمنظرهمقابلتفسیراست.
با این حــال ،تحلیل گــران بسیاری ترجیح می
دهند ،شواهد عینی تری بیابند .برخی علت
اصلی رکود پیش رو را در کندشدن رشد اقتصاد
چین جست وجــو می کنند .برخی می گویند
که اقتصاد آمریکا با وجود سیاست های تخفیف
مالیاتیترامپدراوجخودبهسرمیبردوبهزودی
با تخلیه اثر سیاست های پیشین ،از قله فرومی
غلتد و چرخه ای از بیکاری ،کاهش دستمزدها و
رکود را موجب می شود .به این شرایط باید جنگ
تجاری ،رکود فصلی در آلمان ،برگزیت و  ...را نیز
افــزود .در هر حال علت هر چه هست ،باید دید
چقدر جدی است و نشانه های رکود پیش رو ،چه
داللت ها و پیش بینی هایی دارند.

نشانههاچیستوچهتجویزهاییدارد؟
فارغازآنچهمیتواندعلتبحراناحتمالیپیش
رو باشد ،نشانه هایی وجود دارد که بسیاری را
درباره احتمال باالی رکود ،به اطمینان رسانده
است .مهم ترین مسئله وضعیت بازدهی اوراق
قرضه است .اوراق قرضه به عنوان دارایــی امن،
در شرایط بحران مورد توجه قرار می گیرند .با
افزایشقیمتایناوراقبازدهیآنهاکاهشمی
یابد.نخستیننشانه،جاییاستکهبازدهیاوراق
بلندمدت از کوتاه مدت کمتر می شود (معکوس
شدن نرخ بهره) .نقطه انتهایی هم جایی است که
نرخ بهره منفی می شود .هم اکنون در بسیاری از
کشورهانرخبهرهمعکوسودربرخینیزنرخبهره
منفیشدهاست.اکونومیستدرشمارهاخیرخود
نوشت" :در آلمان ،جایی که طی هفته گذشته
آمارها از کوچک شدن اقتصاد حکایت داشتند،
همه نرخهای بهره ،از نرخ بهره سپردههای یک
شبه گرفته تا نرخ بهره اوراق قرضه  ۳۰ساله،
منفی هستند .سرمایهگذارانی که اوراق قرضه
را میخرند و نگهداری میکنند ،خسارت نقد
تضمینشدهدریافتمیکنند!"شایدبرایبرخی
این موضوع جــذاب و شنیدن خبر پرداخت وام
مسکنبانرخبهرهمنفی،بسیارهیجانانگیزباشد.
اما این موضوع اصال نشانه خوبی برای اقتصاد
سرمایه داری رایج در بیشتر نقاط جهان نیست،
بلکهنشانهشروعرکوداست.
تاثیررکوداحتمالیبراقتصادکشور
سوال بعدی این است که اثر این تحوالت و رکود
احتمالی اقتصاد جهانی بر کشور ما چیست؟ این
موضوعرادرچهارمحوربررسیمیکنیم.
قیمتنفتوواکسینهشدناقتصادباتحریم
بهطورعمومی،مهمترینکانالتاثیرگذاریرکود
احتمالی اقتصاد جهانی ،بر اقتصاد کشورمان،
نفت و درآمد نفتی است .طبیعتا با وقوع رکود در
اقتصادجهان،تولیدتضعیفوتقاضابراینهادهای
تولید و به خصوص کاالهای اساسی و به اصطالح
کامودیتی ها کاهش یافته و این موضوع به کاهش
شدیدقیمتآنهامنجرمیشود.یکرکودفراگیر
می تواند قیمت طالی سیاه را که هم اکنون هم با
فشار عرضه مواجه است از طرف تقاضا هم با فشار
مواجه کند و موجب ریــزش قیمت ها شــود .این
موضوع با تحت تاثیر قرار دادن درآمد کشورهای
نفتی ،به اقتصاد آن ها آسیب می زنــد .اما باید
اذعان کرد که در اثر تحریم های اعمال شده علیه
کشورمان،بهطورعملیوابستگیاقتصادکشوربه
نفتآنقدرکمشدهاستکهنگرانیجدیبهخاطر
کاهشقیمتنفت،قابلطرحنباشد.
بازارهایسرمایهگذاری؛بورسوطال
رکــود اقتصاد جهانی مــی تــوانــد چشم انــداز
سودآوری در بسیاری از صنایع مادر را کاهش
دهــد .تاثیرات این موضوع در بــازار سرمایه و
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سرمایه گذاری خرد باید لحاظ شود .در سوی
دیگر همچنان تقاضا برای دارایی امن یعنی طال
رشد خواهد کرد .موضوعی که می تواند تعیین
کننده سمت و سوی نقدینگی و سرمایه گذاری
باشد .البته همه این ها مشروط به تقویت نشانه
ها و اطمینان سرمایه گــذاران از وقوع رکود و
تشدید جنگ تجاری باشد.
نرخ ارز
رکود جهانی یک اثر دوگانه بر نرخ ارز هم دارد .در
سطح بین المللی،شرایط موجود ،باعث تضعیف
پولبازندگانتنشهاورکودپیشرو(چین،آمریکا،
آلمانوانگلیس)دربرابرپولبرخیدیگرازکشورها
مثلژاپنشود.اینموضوععمالپولکشورمانرا
نیز که به دور از تنش ها و رکود احتمالی است ،در
برابردالرآمریکاتقویتخواهدکرد.اماازسویدیگر
درآمدهایارزیناشیازنفتوصادراتغیرنفتی
کشوررامحدودخواهدکردکهمیتوانداثرمنفیبر
قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بگذارد .باید دید
برایندایندواثرچهخواهدشد.
مناسباتسیاسی-اقتصادی
اماشاید،مهمترینبخشآثارتنشهایموجودو
رکود پیش رو ،در مناسبات سیاسی-اقتصادی
بینجمهوریاسالمیوکشورهایمختلف،قابل
رصدباشد.چینباالخرهبهطوررسمیاعالمکرد
که بر واردات نفت و فراورده های نفتی از آمریکا
تعرفهوضعخواهدکرد.خریدارانچینیازمدت
ها قبل در معامالت خود با آمریکایی ها در حوزه
انرژی با احتیاط رفتار می کنند ،چرا که از وضع
این تعرفه ها می ترسیدند .اکنون با تنش بیشتر
در حوزه مبادالت انرژی چین و آمریکا ،طبیعتا
مشتریان چینی اقبال و انگیزه بیشتری برای
مقابلهباتحریمهایآمریکاخواهندداشت.ضمن
آنکهازدوسونیازبیشتریبهشرکایتجاریدیگر
خود دارند؛ اول جبران بازار محدودشده آمریکا
و دیگری تامین برخی اقالم وارداتــی خود مثل
کاالهای کشاورزی .البته تحلیل های متفاوتی
هم در این خصوص مطرح می شود .یکی آن که
ممکناستمناسباتباایرانبهعنوانیککارت
چانه زنی بین دو کشور در مذاکرات رد و بدل
شود .موضوع دیگری نیز که در برخی مقاالت به
آناشارهشدهاستآنکه،درصورتتحققپیش
بینیهاووقوعرکودفراگیر،رئیسجمهورآمریکا
در آستانه انتخابات 2020برای منحرف کردن
اذهان از اوضاع بد اقتصادی و ایجاد انسجام،
دستبهتنشآفرینیجدیدیبزند.
باید تحوالت را با دقت رصد کرد و راهبردهای
دقیقی در حوزه اقتصادی و سیاسی متناسب با
شرایط طراحی کرد .اما آن چه مهم است این که
وابستگیاقتصادکشوربهتحوالتاقتصادجهانی
معموال کم اســت و یک راهــبــرد دقیق ،کاهش
وابستگیدرمعدودمواردباقیماندهاست.

چراییاختالفافکنیبینمردمایرانوعراق
حرف دیروز و امروز نیست ،بلکه سال هاست
که دشمنان دو کشور همسایه ایــران و عراق
تمام تالش خود را به کار بسته اند تا با اختالف
افکنی میان مردم این دو کشور مسلمان ،اتحاد
و همبستگی میان مسلمانان را کم رنــگ و
اختالف و دلخوری را جایگزین آن کنند .طی
سال های گذشته بارها و بارها اقداماتی برای
تحقق این هدف دشمنان انجام شد و فضای
مجازی و قضاوت های زودهنگام نیز موجی
از ابهامات و نگرانی ها را ایجاد کرد ،غافل از
این که پشت پرده بزرگ نمایی برخی اتفاقات،
اهداف شوم پنهانی است که با تصمیم دشمنان
و معاندان اسالم و مسلمانان شکل گرفته است.
نکته مهم آن که این تالش ها در بازه های زمانی
خاص و رویدادهای مهم ،بیشتر و پررنگ تر نیز
می شــود .همچون حماسه بــزرگ اربعین که
حدود دو ماه دیگر در کشور عراق برپا می شود و
مردم مهمان نواز عراق میزبان میلیون ها ایرانی
عاشق و دلداده امام حسین(ع) خواهند شد.
حــدود یک هفته قبل بود که همایش تجلیل از
خادمانبینالمللیحماسهجهانیاربعیندرحرم
مطهر رضوی برگزار شد و بزرگان طوایف عراق و
خادمان زائران اربعین در سراسر جهان با حضور
درمشهدمقدس،اتحادوهمبستگیخودرابرای
ساختنحماسهایدیگرنشاندادند.قابلپیش
بینی بود که این نمایش قدرتمندانه فرهنگی،
ناراحتی دشمنان را به همراه خواهد داشت و آن
ها از هر فرصتی برای حاشیه سازی و اختالف
افکنی بین مردم ایران و عراق استفاده خواهند
کرد،غافلازاینکهاینمودتودوستی،رابطهای
پایداراستوهمبستگیهایدوکشورهمسایهو
مسلمانراتحتالشعاعقرارنخواهدداد.
▪مشهد،مقصدبسیاریاززائرانو
گردشگرانخارجی

نماینده وزارت امــور خارجه در شمال و شرق
کشور درباره اهمیت روابط ایران و عراق و به ویژه
جایگاه مشهدالرضا(ع) برای مسلمانان عراقی
می گوید :فضای مشهد ،فضای مناسبی است.
ویژگی هایی مانند امنیت ،رونق اقتصادی ،بازار
خرید ،گردشگری سالمت ،آب و هوای خوب
و خونگرمی مردم ایــران باعث شده روز به روز
مهمان خارجی بیشتری از کشورهای مختلف
به ویژه از کشور عراق به مشهد بیایند و در این بین

بیش از همه این دستاوردها ،حرم امام رضا(ع)
است که باعث جذب آن ها می شود.
▪پیوند مردم و دولت ایران و عراق برای
برگزاریاربعینحسینی

«غــام عباس اربــاب خالص» به نزدیک شدن
ایام محرم و اربعین حسینی اشاره می کند و می
گوید :اربعین ،از فرصت های بسیار مغتنم برای
جامعه سیاسی و مذهبی شیعیان ،مسلمانان و
همچنیندیگرادیانالهیاستکههرسالشاهد
حضورشان در این حماسه بین المللی هستیم.
ویمیافزاید:زائرانیازکشورهایشرقیمانند
افغانستان و از کشورهای غربی مانند لبنان و
کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی به زنجیره
واقعه اربعین متصل می شوند و این ها همه از
برکتخونشهدایکربالوسیدالشهدا(ع)است.
ارباب خالص یادآور شد :این واقعه موجب ارتباط
و پیوند محکم میان دولت ایران و عراق و مردم
دو کشور شده و همکاری های مشترک میان
استانداران و شهرداران دو کشور را تقویت کرده
استوبهلحاظامنیتیبهحدیرسیدهایمکهقرار
شدهسفربهکربالبدوننیازبهروادیدانجامشود.
وی افــزود :این فرصت ،فرصت بسیار مناسبی
است و باید از آن برای همبستگی میان مردم دو
کشور هم استفاده کرد .شکر خدا مردم دو کشور
ایناهمیترادرکمیکنندوآگاههستند.
▪تالشدشمنانبرایایجاداختالل

نمایندهوزارتامورخارجهدرشمالوشرقکشور
با اشاره به اقدامات دشمنان برای از بین بردن
رابطهایرانوعراقگفت:قطعااینموقعیتبزرگ،
موجب حسادت و نگرانی دشمنان است و چون
نتوانسته اند در حوزه سخت افزاری خلل ایجاد
کنند ،وارد حوزه نرم افزاری و دستکاری واقعیت
می شوند اما با آگاهی مردم ما و به برکت خون
اباعبدا(...ع) ،هرگز نخواهند توانست به اهداف
خودبرسند.توطئهدشمنانهمیشههستوباید
حواسمانراجمعکنیم.ویافزود:اکنونهمدر
آستانهاربعینهستیموتمامتالشهابرایناست
کهاینحماسهباموفقیتانجامشود.
▪عراق،دومینمقصدصادراتخراسانرضوی

اما یکی دیگر از دالیل تالش دشمنان برای
اختالف افکنی بین مردم و دولت های ایران

و عــراق ،همکاری ها و تعامالت اقتصادی
شاخصی است که طی سال های گذشته رونق
یافته و این دو کشور همسایه را به شرکای مهم
اقتصادی تبدیل کرده است .معاون هماهنگی
امور اقتصادی استانداری با اشاره به اهمیت
روابط دو کشور ایران و عراق می گوید :همه
جای دنیا برای این که بتوانند حتی یک زائر
یا گردشگر جذب کنند ،هزینه های بسیاری
می پردازند .اما مشهد به واسطه وجود مضجع
شریف امام رضا(ع) ،این فرصت را دارد و این
عالقه مندی در شیعیان و مسلمانان جهان
بــرای سفر به مشهد مقدس وجــود دارد .این
موضوع پس از اهمیت در بعد دینی و زیارتی،
در زمینه اقتصادی هــم بسیار مهم اســت و
کشورعراق ،بعد از افغانستان ،دومین مقصد
صادراتی خراسان رضوی است.
▪رشد 17درصدی صادرات ایران به عراق
طی 4ماهامسال

«علی رسولیان» می افزاید :طی چهار ماه اول
امسال ،کشور ما  53میلیون دالر صــادرات به
عراق داشته و صادرات از نظر ارزشی17،درصد
وازنظروزنی74درصدافزایشیافتهاست.ماهم
درخراسانرضوی،تالشمیکنیمتولیدرارونق
بدهیم و مهم ترین اصل برای این کار ،پیدا کردن
بازار فروش است ،بهترین روش فروش کاال نیز
صادرات است که منجر به تورم نمی شود و ما هم
مراوداتتجاریزیادیباعراقداریم.
▪ارتباطوعلقهمردم 2کشور

وی خاطر نشان می کند :یکی از دالیل اصلی
روابــط اقتصادی موفق میان ایــران و عــراق،
روابط دینی و علقه جدی بین مردم دو کشور
با هدفی مشترک بــرای بزرگداشت اربعین
حسینی و ابراز ارادت به ائمه اطهار(ع) است که
باعث رشد در عرصه های دیگر نیز شده است.
اربعین ،مراسمی ویژه در دنیاست و این شاخصه
مشترک بزرگ میان دو کشور ،باید تقویت شود.
رسولیان با تاکید بر اهمیت تقویت روابط مثبت
ایران و عراق ،می گوید :در این میان ،ممکن
است بعضی از اتفاقات هم بیفتد اما باید آن ها
را مدیریت و سامان دهی کرد ،این اتفاقات نباید
کوچک ترین تاثیری بر روابط دو کشور و اتحاد و
همدلی در جهان اسالم بگذارد.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• یک بــار رفتم کــارت بانکی رو بــرای کارت
سوختفعالکردمبازمیگینبایدکارتسوخت
بگیریم؟! مردم یکسره باید برن توی صف؟
•• این که نوشته اید گوشت از مرز  100هزار
تومان گذشت سوال من این بود که مگر پایین تر
از  100تومان بود که حاال رفته باالتر؟
•• دولتمردان که می گویند اوضاع اقتصادی
بهتر شده یا واقعا اطالع ندارند یا مردم را مسخره
میکنند.
•• از تمام کسبه و اصناف وکلیه مشاغلی که
دستگاه کارت خوان دارنــد خواهشمندم اگر
دولت زورش به پزشکان برای نصب دستگاه
کارت خوان نرسید (!) همه دستگاه هایشان را
جمع کنند ،این نشد که دستفروش کارت خوان
داشته باشه ولی پزشک با آن درآمد نجومی نه!
•• استقاللی محترم! شماکه به آمــار گینس
مراجعه کــردی آیا ندیدی شش تاگل دربــازی
دوتیم ثبت شده باشه؟! آیا ندیدی رکــورد یک
بازیکه ٢صفرجلوباشیوتیممقابلهم١٠نفره
باشه اما درکمتراز١٠دقیقه سه گل بزنه؟
•• واقــــعــــا درایــــــــن روزگـــــارســـــخـــــت کــه
بیشترهموطنانمان ازپــس شهریه  500تا
600هــزارتــومــانــی یکی ازفــرزنــدانــشــان هم
برنمی آیند،آن وقت شهردار قم مگرچقدردرآمد
داردکـــه مــی تــوانــد ازپ ــس هزینه هــای شش
فرزندش در خارج بربیاید؟ جالب این جاست که
هرکس هرکارمی کندمی گوید به خاطرنظام
است!
•• نانوایی های حاشیه شهر آرد دولتی را می
فروشند بعد از چند روز تعطیل می کنند و می
گویند آرد نیست .واقعا هیچ نظارتی نیست.
•• از نهاد مــربــوط خــواهــش مــی کنم جریمه
بیقانونی رانندگی را خیلی سنگینتر وضع
کند ،درست مثل کشورهای پیشرفته تا دیگر
رعایت نکردن قانون ،صرفه اقتصادی نداشته
باشد .روز به روز تعداد خودروها بیشتر میشود
و بیقانونی بیشتر.
•• دولت جوش مردم رو نزنه چون توی مغازه ها
کاال های اساسی به میزان زیادی وجود دارد.
دولت اگر می تواند قیمت ها رو کنترل کنه که

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

روز به روز بیشتر میشه .ملت ،کمرشون زیر این
قیمتهاینجومیشکسته.
•• خـــوش بــه حـــال پــزشــکــان ،پــیــراپــزشــکــان
،آزمایشگاه ها و سونوگرافی ها که از روش
نادرستادارهبیمهطالییفرهنگیاندرایتالیاو
کاناداویالمیخرند.پزشکانکبابمیخورندو
فرهنگیان دود کباب !
•• واقعاخریدگوشتمشکلشدهوارزانهمنمی
شود.مشکلکجاست؟مگربادالرخریداریمی
شود؟ تا کی مافیای گوشت می خواهدپدر مردم
را درآورد؟ واقعا خرید یک کیلو گوشت برای
مردم یک رویا شده!
•• بر فرض این که پزشکان محترم زیربار رفتند و
از دستگاه کارت خوان استفاده کردند  .مبالغی
را که به صورت نقدی و به دالر از بیماران عرب
می گیرند چگونه به حساب درآمدشان منظور
می شود؟
•• دوست عزیز پرسپولیسی ،خیلی ذوق زده
نشو! خــوب بــودصــادقــانــه دربـــاره باخت تیم
پرسپولیس به تیم گمنام قشقایی درجام حذفی
وچهار تایی شدن به استقالل هم می نوشتی.
•• لطفا درباره وسایل بازی بچه هاکه دربوستان
های سطح شهرنصب شده یک گزارش یامطلب
بنویسید.بنده هر موقع بچه ام رابردم سرسره
یاتاب بازی بکنه فردای اون روزمریض شد.چه
سازمانی مسئولیت نظافت وشست وشوی این
وسایل رابرعهده دارد؟
•• آقای دکتر حسینی سرپرست محترم آموزش
و پــرورش ،با این روش اداره بیمه طالیی ،آیا
فرهنگیان بعد از ده ها سال مانند سپاه ،ارتش
،کــارگــران تأمین اجتماعی و  ...بیمارستان
تخصصی و فوق تخصصی خواهند داشت؟!
•• پنج شنبه شب که قسمت آخر عصر جدید در
این فصل بود همه چند ساعتی سرگرم بودند
اینگونهبرنامههایسرگرمکنندهشورونشاطی
در مردم ایجاد می کند و جوانان بیکار هم برای
کشف استعدادهای خود تشویق می شوند.
•• دولتی ها که می فرمایند مردم نشاط و آرامش
شان بیشتر شده فکرکنم از درد و رنج مردم
آقایان نشاط پیدا می کنند!

نمابر05137009129 :

•• قابل توجه مدیران مربوط ومتولیان فرهنگی
شغل جدید در جمعه بازار مشهد به وجود آمده
که شوکه تان می کند؛ فروش ابــزار مربوط به
تاتو(خالکوبی) به شکل گرگ و دیگر حیوانات
وحشی!جالباینجاستکهفروشندههایاین
اجناس غرفه های مخصوص خودشان را دارند و
جنس شان را می فروشند!
•• دوســال است که ازتهران آمــده ایم مشهد ،
کاری برای خانم دیپلمه پیدا نمی شود  ،واقعا
شهر عجیب و غریبی دارید.
•• می خواهم به دوست عزیزی که گفتند هیچ
کدام از شعارهای دولت محقق نشده بگم نه
که شعار دولتهای قبلی خیلی محقق شده؟
متاسفانه بیشتر آدم هایی که سرکار آمدند
دنبال حزب وحــزب بــازی بودند .مثال همین
دولت قبلی که این قدر منم منم می کرد حاال نه
تنها عذرخواهی می کنه بلکه شکایت هم داره!
•• واقعا برای صداوسیما و رادیو متأسفم که این
قــدر تبلیغات عالیس رو پخش می کنن،مگه
چقدرپول دادند؟این قدر با اعصاب مردم بازی
نکنید.
•• آبــان  96کاتالیزور خــودروی لیفان ایکس
60را کــه درســـال  94ازنمایندگی کرمان
موتورشهرستان بیرجند خریداری کرده بودم
به علت نقص فنی درتعمیرگاه همان نمایندگی
از روی خــودرو باز و از مرکزدرخواست قطعه
کردم اما متاسفانه حدود دو سال از آن تاریخ
گذشته و هر هفته نیز به صورت حضوری وتلفنی
با نمایندگی شهرستان و قسمت مشتریان
شرکت در مرکز تماس می گیرم اما نتیجه ای
حاصل نشده .لطفا چاپ کنید شاید یکی پاسخ
ما را بدهد.
•• چند سال پیش در پیامک ها بارها گفتم که
ام الفساد تمام گرانی ها این دو خودروساز
کالهبردار و مال مردمخور هستند .ولی گوش
شنوایی نبود .آخر پراید بی کیفیت  40میلیون
ارزش دارد؟ تیبای  50میلیونی رو کجای
دلمان بگذاریم؟ سازمان حمایت از مصرف
کننده هم که خواب است .البته چه عرض کنم
انگار مرده است!

رهبرانقالبدبیرکلمجمعجهانیاهلبیت(ع)رامنصوبکردند
حــضــرت آیـــــــتا ...خ ــام ــنــهای در حکمی،
حجتاالسالم والمسلمین رمضانی را بهعنوان
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت علیهمالسالم
منصوب کردند .به گــزارش پایگاه دفتر حفظ و
نشر آثار رهبر انقالب ،متن حکم ایشان به این
شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای حاج شیخ
رضا رمضانی دامتوفیقه
به پیشنهاد اعضای محترم شورای عالی مجمع
جهانی اه ـلبــیــت(ع) ،جناب عالی را کــه از

تعهد و سوابق علمی و تجربه طوالنی فعالیت
در خارج از کشور بهر همند هستید ،بهعنوان
دبیرکل آن مجمع منصوب میکنم .امید است
با رویکرد تحولگرا و متناسب با شرایط حساس
بینالمللی و جایگاه مهم پــیــروان اهلبیت

علیهمالسالم و نیز با استفاده از نیروهای
مجرب و نیز ارتباط مؤثر
فکری ،جوان ،کارآمد و ّ
با علما و اندیشمندان و به ویژه اعضای محترم
شورای عالی و مجمع عمومی در نشر معارف
اسالم ناب و وحدت ا ّمت اسالمی موفق و مؤید
باشید .الزم میدانم از زحمات و تال شهای
مخلصانه و دیرپای جناب حجتاالسالم آقای
اختری در مدیریت مجمع محترم تشکر نمایم.
توفیق همگان را در انجام وظایف محوله از
حضرت حق مسئلت دارم.
سیدعلی خامنهای

ّ

صعود بورس تا مرز  270هزار واحد بر پایه شایعات!

بورسدرمنطقهحباب؟

شاخص کل بورس تهران در حالی دیروز توانست
بــرای اولین بار کانال  270هــزار واحــد را لمس
کند که شاهد دو موج متفاوت در بازار بودیم؛ از
سویی سهام شرکت های کوچک داخلی با هجوم
نقدینگی و بعضی با بهانه ها و شایعات صف خرید
شدند و از سوی دیگر ،سهام شرکت های بزرگ
صادراتی ،متاثر از دورنمای تیره بازارهای جهانی
تحتفشارفروشقرارگرفتند.
بهگزارشخراسان،درمعامالتدیروزشاخصکل
 1.5و شاخص کل هم وزن در ادامه جهش های
هیجانیخود 2.5درصدرشدکرد.جهششرکت
های کوچک و صف خرید شدن اکثر نمادها در
گروه هایی همچون مسکن ،غذایی ،حمل و نقل،
دارویی ،خودرو ،بانکی و سیمان ،در حالی رخ داد
کهتحلیلگراندالیلوشواهدجدیدرحمایتاز

اینرشدارائهنکردهاند.
گمانه ها در خصوص حذف ارز  4200تومانی
(و تاثیر احتمالی مثبت بر برخی صنایع مشمول
این سیاست) ،شایعات مبنی بر فروش دارایی ها
و تجدید ارزیابی در خصوص برخی از شرکت ها و
استقبال از گزارش عملکرد مردادماه ،مهم ترین
مــواردی است که بین اهالی بــازار در داغ کردن
سهام شنیده می شود .عالوه بر آن برخی از تزریق
نقدینگیجدیدبهبازارهمخبرمیدهند.
دربازاردیروزنمادهایگروههایپتروشیمی،فلزی
و معدنی ثابت بودند یا این که تحت تاثیر تشدید
جنگ تجاری بین چین و آمریکا و چشم انداز رکود
اقتصادجهانیمنفیشدند.
با رشد دیروز بازار سرمایه بازدهی شاخص کل در
سال 98به 50درصدرسید وبازدهیشاخصکل

هموزنبه 124درصدرسید.درمحاسبهشاخص
کل هم وزن ،به شرکت های کوچک و بزرگ یک
ضریبمساویدادهمیشودبنابرایناندازهشرکت
هادرآندخیلنیست.اینشاخصنمایندهشرکت
هایکوچکبازارمعرفیمیشود.رشدبیمحابای
شرکت هــای کوچک و شاخص هم وزن ،باعث
نگرانی ها و هشدارهایی در خصوص وقوع حباب
درایننمادهاشدهاست.

