
باالخره بعد از دو سال تنفس به توليد كنندگان 
امريكايي كه توان رقابت خود را در مقابل كاالهاي 
چيني از دست داده بودند، امريكا توافقنامه اي 
را با چين امضا كرد كه در آن قرار است چيني ها 
در حماي�ت از توليدكنن�دگان امريكايي تعهد 
خري�د 200 ميلي�ارد دالر كاالي امريكاي�ي را 
داش�ته باش�ند و در مقابل مي�زان تعرفه هاي 
وارداتي براي كاالهاي چيني را اندكي كم كند. 
ترامپ روز گذش��ته در توئيتي مدعي ش��د: »اين 
) مرحه اول توافق تجاري چي��ن و امريكا( يكي از 
بزرگترين توافق هاي تجاري است كه تا كنون ايجاد 
ش��ده! براي چين و رابطه بلندم��دت ما هم خوب 
است. 250 ميليارد دالر به كشور ما بازخواهد گشت 
و اكنون در موقعيتي عالي ب��راي آغاز مرحله دوم 
هستيم. هرگز چنين چيزي در تاريخ امريكا نبوده 
 USMCA است! توافق امريكا و مكزيك و كانادا

بعدي است!« 
در حالي امريكا و چين پاي توافقنامه جديد تجاري 
نشستند كه از يكسو كسري بودجه امريكا در هشت 
سال گذش��ته را ثبت كرد و اين كسري از مرز يك 
تريلي��ون دالر عبور كرد و ب��ه 1/02 تريليون دالر 
رس��يده و از س��وي ديگر چين ني��ز كمترين نرخ 
رشد 30 س��ال اخير خود را در 2019 تجربه كرد. 
از همين رو اس��ت كه تحليلگران اين توافقنامه را 

صلحي شكننده ارزيابي مي كنند. 
  عبور از اجماع واشنگتن 

اكنون اين توافقنامه به خوبي نش��ان مي دهد كه 
سياس��ت ها و اصول » اجماع واشنگتن« در حذف 
تعرفه هاي تجاري، آزاد سازي مالي و مديريت بحران 
بدهي كشورها، تنها تا زماني جذاب بوده كه از آن 
براي دستيابي به بازارهاي مصرف بهره مي برده اند، 
اما اكنون اين سياس��ت ها به ضرر امريكاس��ت و با 
تغيير رويكرد به دنبال تحقق مركانتيليسم نويني 
اس��ت كه در آن فروش كاالهاي خ��ود را به ديگر 
كشورها اجباري مي كند و در عين حال بر كاالهاي 
كشورهاي ديگر تعرفه هاي سنگينی را به بهانه هاي 
مختلف مي بندد. مركانتيليست ها براساس مكتب 
مركانتيليست يا س��وداگريی از يك س��و طرفدار 
صادرات بودند؛ چراكه در مقاب��ل صدور كاال، طال 
دريافت مي كردند و از سوي ديگر اعتقاد داشتند كه 
تا حد امكان بايد جلوی واردات را گرفت؛ به همين 
دليل در كشورهاي استعمار شده كاالهاي خود را 
با شرايط ويژه مي فروختند، ولي اجازه واردات كاال 
را ندادند، جفا به كشورهای امريكاي جنوبي و هند 
نمونه هايي از اين نوع تفكر بود. در خالل دوره اي كه 
مركانتيليسم رواج يافت درگيري هاي نظامي ميان 
دولت- ملت ها بيشتر، شديدتر و گسترده تر شد. اين 
سياست زورگويانه اگر چه در قرن شانزدهم به تولد 

امريكا و كشورهاي استثمار ش��ده انجاميد كه در 
آن صنايع شان نابود شد، ولي بعد از مدتي به دليل 
تبعات سنگين اين تصميم ها و اعتراضات جهاني و 
بروز جنگ كنار گذاشته شد، اما اكنون نشانه هايي 
از بازگشت مدل جديدي از مركانتيليسم تجاري 
قابل مشاهده بوده و نشان مي دهد كه تجارت آزاد 

تنها براي تأمين منافع سردمدارانش است. 
امضاي فاز اول توافقنامه تج��اري چين و امريكا با 
توجه به الزام خريد چيني ها و تخفيف تحريمي كه 
چندان شفاف نيست، يادآور از مركانتيليسم قرن 
شانزدهم كه حاصل تحميل نظر تاجرپيشه ها بود. 
اين توافق در حالي انجام شد كه تنها يك روز قبل 
از اين توافق قرار گرفتن ش��ركت بزرگ هووآي در 

ليست سياه تحريم هاي امريكا رسانه اي شد. 
به گ��زارش ش��بكه سي ان بي س��ي، رئي��س اتاق 
بازرگاني امريكا در چي��ن از امضاي اين توافقنامه 
ابراز خرس��ندي كرد و از اينكه اين توافق موجب 
ايجاد آرامش و تس��كين در بازار مي شود، خشنود 

است. 
با اين وجود، كارشناس��ان بر اين باورند كه عدم 
اطمينان هنوز باقي مانده و اختالفات اساس��ي 
واش��نگتن با پكن ب��راي تبديل چي��ن به يك 
قدرت تكنولوژيكي هنوز حل نش��ده اس��ت. در 
اين توافقنامه در نظر گرفته ش��ده ت��ا برخي از 

تحريم هاي اقتص��ادي اياالت متحده عليه چين 
كاهش يابد، در حالي كه پكن قصد دارد تا به خريد 
محصوالت كش��اورزي امري��كا و كاالهاي ديگر 
سرعت ببخشد. ترامپ گوشت گاو، خوك، مرغ، 
غذاهاي دريايي، برنج و لبنيات را به عنوان نمونه 

ذكر كرده است. 
چين موافقت ك��رد در س��ال 2020، ۷۷ ميليارد 
دالر كاال و خدم��ات اضاف��ي و 123 ميليارد دالر 
در سال 2021 براي تأمين كل 200 ميليارد دالر 

خريداري كند. 
  تواف�ق اوليه تجاري امري�كا و چين صلح 

شكننده است
تحليلگ��ران ام��ا پيش بيني مي كنن��د تنش هاي 
بيشتري در ادامه مسير اين دو اقتصاد بزرگ جهان 

قرار خواهد داشت. 
دني��ل كليفت��ون، سرپرس��ت و استراتژيس��ت 
اس��تريت گس مي گويد: »تنش هاي بيش��تري با 
چين در مورد مسائل سايبري و امنيت ملي به وجود 
خواهد آمد، اين مس��ائل فعاًل حل نخواهند ش��د، 
اما تأثيري هم بر درآمد ش��ركت هاي وال استريت 
نخواهد داش��ت، در حالي كه بدون اي��ن توافق و با 
وجود تعرفه ها تأثير منفي ش��ديدي بر س��ود اين 

شركت ها گذاشته خواهد شد.« 
تحليلگ��ران معتقدند هر موقع ك��ه ترامپ بتواند 
اروپايي ه��ا را با خود هم��راه كند، ما ش��اهد دور 
جديدي از تعرفه هاي ضد چين��ي خواهيم بود. در 
عين حال معتقدند كه پايبندي كامل چين به اين 

توافق خيلي خوشبينانه خواهد بود. 
  اي�ران ناقض برجام نش�ود، ب�ا تعرفه 25 

درصدي طرف هستيد! 
اما اين تنها نشانه مركانتيليسم نوين نيست. احسان 
سلطاني، كارشناس اقتصادي در كانال تلگرامي خود 
به استناد مطلبي در واشنگتن پست نوشت: »امريكا 
سه كشور اروپايي عضو برجام را تهديد كرده است، 
اگر ايران را ناقض برجام معرفي نكنن��د، بر واردات 
خودرو از اين كشورها تعرفه 25درصدي وضع خواهد 
كرد.« سلطاني خاطر نشان كرد: »فرانسه، بريتانيا و 
آلمان اعالم كردند كه مكانيسم حل اختالف در برجام 
را فعال مي كنند كه مي تواند در نهايت باعث اعمال 

دوباره تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران شود.«
اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه اتحاديه اروپا حاضر 
نخواهند بود تا با ايران همراهي كنند، يادآور شد: 
»تجارت آزاد جهان��ي و اقتصاد آزاد هيچگاه هدف 
حتي سردمداران آن نيس��ت، بلكه وسيله اي براي 
دسترس��ي به اهداف و تأمين مناف��ع اقتصادي و 
سياسي براي س��ردمداران اين نوع تجارت است. 
در چند سال اخير، ميانگين س��االنه كل صادرات 
اتحاديه اروپ��ا به ايران ح��دود 9 ميلي��ارد دالر و 
صادرات خودرو و قطعات اي��ن اتحاديه به امريكا 

بيش از 50 ميليارد دالر بوده است.« 
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رونمايي از مركانتيليسم نوين! 
 امريكا براي فروش 200 ميليارد دالر به چيني ها تخفيف هاي تحريمي داد

 و قرار است تعرفه 25 درصد قطعات خودرو را به اروپايي ها تحميل كند اگر ايران را ناقض برجام معرفي نكنند

 مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

  پااليشگاه توليد نفت كوره كم گوگرد
 آماده بهره برداري 

مديرعام�ل ي�ك هلدين�گ دانش بني�ان ايران�ي از س�اخت و 
بهره ب�رداري اولي�ن پااليش�گاه تولي�د نفت ك�وره كم گوگ�رد 
اي�ران در آين�ده اي نزدي�ك خب�ر داد و گف�ت: با بهره ب�رداري 
از اي�ن پااليش�گاه در ف�از اول 500 ه�زار تن س�وخت كم گوگرد 
ش�د.  خواه�د  تأمي�ن  ايران�ي  نفتكش ه�اي  و  كش�تي ها 
به گزارش »ايس��نا«، جليل س��بحاني در جمع خبرنگاران با اشاره به 
بهره برداري از فاز دوم پتروشيمي تخت جمشيد با هدف توليد محصول 
»پلي بوتادي��ن رابر« و تأمين ني��از صنايع پايين دس��تي توليدكننده 
الستيك و تاير در كشور اظهار كرد: با بهره برداري از اين طرح پتروشيمي 
كشور از واردات محصول »پلي بوتادين رابر« بي نياز شد و حتي امكان 

صادرات اين محصول خاص پليمري فراهم شده است. 
وي با بيان اينكه فاز دوم پتروش��يمي تخت جمشيد از ظرفيت توليد 
س��االنه 55 هزار تن ماده اوليه الس��تيك و تاير )پل��ي بوتادين رابر(، 
20 هزار تن التكس، 5 ه��زار تن اس.  تي.  پي و 1۸ ه��زار تن وي.  بي . 
آر گريد اچ.  آي.  پي.  اس برخوردار اس��ت، گفت: اين طرح پتروشيمي 
ب��ا س��رمايه گذاري 100 درصدي بخ��ش خصوصي بدون برداش��ت 
يك ريال از اعتبارات و تس��هيالت دولتي با دانش فني كاماًل ايراني و 
بومي طراحي، س��اخته و به بهره برداري رسيده است.  سبحاني با بيان 
اينكه فعاليت هاي اين شركت دانش بنيان صرفاً طراحي و توليد انواع 
كاتاليست هاي پرمصرف يا دانش فني توليد محصوالت پتروشيمي و 
پليمري در كش��ور نيس��ت، ادامه داد: تاكنون 9 قرارداد كاتاليستي با 
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به توليد رسيده و آماده تحويل به 
مجموعه پااليشگاهي و پتروشيمي كشور بوده و كاتاليست هاي اتيلن 
اكسايد، پليمري، بنزين سازي و گازوئيل سازي از جمله آنهاست.  وي 
از توليدي ش��دن واحد 10 هزارتني كك سوزني به منظور رفع مشكل 
اصلي صنعت فوالد تا پايان تابستان با همكاري صندوق بازنشستگي، 
پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت خبر داد و يادآور شد: سال آينده 
واحد ۴0 هزار تني هگزان، 10 هزار تني پنتان و ۷ هزار تني هپتان براي 
واحدهاي پليمري به بهره برداري مي رسد كه تمامي اين امور با دانش 

ايراني انجام مي شود. 

  تعلل وزارت كار 
در برگزاري جلسه شوراي عالي كار

تبعيض ه�اي ايج�اد ش�ده ب�راي كارگ�ران ش�اغل در مناط�ق 
آزاد نس�بت ب�ه س�اير كارگ�ران سال هاس�ت ك�ه مح�ل انتقاد 
و دغدغ�ه كارگ�ران اس�ت. مقرر ب�ود اي�ن موضوع در جلس�ه 
ش�وراي عالي كار مورد بررس�ي ق�رار گي�رد كه ش�واهد حاكي 
از اي�ن اس�ت ك�ه وزارت كار در برگزاري جلس�ه تعل�ل مي كند. 
به گزارش تس��نيم، فرامرز توفيقي، فعال كارگري درباره مش��كالت 
كارگران مناطق آزاد گفت: كشور داراي هفت منطقه آزاد و 26 منطقه 
ويژه اقتصادي است، بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد، اين مناطق 
در تحقق اهدافي نظير جذب سرمايه گذاري خارجي، انتقال فناوري، 
افزايش ص��ادرات، افزايش توليد و كمك ب��ه محروميت زدايي توفيق 
چنداني نداشته است.  وي گفت: توس��عه اين مناطق، موجب تشديد 
برخي مشكالت اقتصادي كشور همچون قاچاق كاال و فرار مالياتي نيز 
شده است؛ بنابراين واردات گسترده در مقابل ميزان صادرات كمتر يكي 

از داليل ناكامي موفقيت اين مناطق است. 
از سوي ديگر علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره 
به اينكه پيگير جلسه شوراي عالي كار هستيم گفت: به رغم درخواست 
نمايندگان كارگران و تأكيد وزير كار مبني بر اينكه ظرف دو هفته جلسه 
شوراي عالي كار براي بررسي وضعيت كارگران درمناطق آزاد تشكيل 

شود، هنوز جلسه اي تشكيل نشده است. 
وي با اشاره به اينكه اش��تغال كارگران در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
يكي از موضوعات مهم در جلسات است، گفت: در چند ماه گذشته در 
راستاي مصوبه مجلس شاهد رشد تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
بوديم. متأسفانه در مناطقي كه از شمول قانون كار خارج است، اشتغال 
تحت قوانين خاص صورت مي گيرد، در حال حاضر بيش از يك پنجم 
كارگران كشور مشغول به كار هستند و اين در حالي است كه وزارت كار 
به عنوان متولي اصلي روابط كار در كشور، هيچ نظارتي بر اين حوزه ها 

ندارد و عمالً قوانيني كه مختص اين حوزه ها باشد اجرايي نمي شود.

فرصت استثنائي – مرحله دوم فروش و واگذاري اراضي و امالك  فروش و واگذاري  اراضي و امالك ( واحدهاي تجاري مهستان، پارسيان و نيستان و شيالن بنا، خانه هاي سازماني و اراضي 
با كاربري تجاري، خدمات درون بافت و خدماتى) و فراخوان اراضى (با كاربرى آموزشى، درمانى، ورزشى، فرهنگى و گردشگرى) در قالب ماده 100 و ماده 22 بصورت نقد و اقساط
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2098003559000018مزايده واحدهاى تجارى مجتمع مهستان1

2098003559000019مزايده واحدهاى تجارى مجتمع پارسيان2

2098003559000020مزايده واحدهاى تجارى مجتمع نيستان3

2098003559000021مزايده واحدهاى تجارى پروژه مشاركتى تجارى-مسكونى شيالن بنا4

2098003559000022مزايده ساختمان 60 واحدى محمدشهر (ساختمان زارع بيدكى)5

2098003559000023مزايده اراضى با كاربرى خدماتى، خدمات درون بافت و تجارى6

2098003559000024مزايده خانه سازمانى 12 واحدى محمدشهر و نظرآباد7

2098003559000028مزايده واحد شماره 3 مجتمع سالمت8
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2098003559000025فراخوان اراضى با كاربرى (آموزشى، درمانى، ورزشى و فرهنگى)1اط

2098003559000026فراخوان اراضى با كاربرى ورزشى2

2098003559000027فراخوان اراضى با كاربرى گردشگاهى3

زمان انتشار در سايت: ساعت 10:00  صبح روز شنبه  مورخ 1398/10/28
آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت :  10/00 صبح روز شنبه مورخ 1398/12/03

تاريخ بازديد: از تاريخ 1398/10/28 لغايت 1398/12/02  بجز روزهاي تعطيل از ساعت 08/00 صبح لغايت 16/00  
آخرين مهلت ارسال اسناد و پيشنهاد قيمت: ساعت 14/30 بعد از ظهر روز شنبه  مورخ 1398/12/03

زمان بازگشايي: ساعت 09/30 صبح روز يكشنبه مورخ 1398/12/04

اداره كل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد تعدادي از اراضي و امالك و واحدهاى تجارى و اداري و خانه هاي سازماني 12 واحدي 
محمد شهر و نظرآباد و.. و همچنين اراضي با كاربري عمومي و گردشگري تحت مالكيت خود را به صورت اجاره به شرط تمليك در 
اجراي فراز دوم ماده 100 و ماده 22 الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالي دولت (مصوب 1384) و دستور العمل اجرايي آن 
با شرايط اجاره به شرط تمليك ( نقد و اقساط) در سطح استان را با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و فراخوان با بهره گيري از سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir) و با شماره  مزايدات و فراخوان ذيل بصورت الكترونيكي واگذار و به فروش برساند.

زمان اعالم به برنده: روز دوشنبه مورخ 1398/12/05
ساير اطالعات مزايده و فراخوان اعم از متراژ، مبلغ تضمين و ... در اسناد مزايده و فراخوان قيد گرديده است.

همچنين رعايت موارد ذيل الزامي مي باشد:
1. برگزاري مزايده و فراخوان صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده و فراخوان شامل دريافت 
اسناد مزايده و فراخوان، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت، بازگشايي پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه مزايده و 

فراخوان و ... در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مي باشد.
2. پيشنهاد مي گردد با توجه به تعدد امالك و واحدها و اراضي قابل فروش و واگذاري در مزايده و فراخوان، قبل از ارائه پيشنهاد قيمت، از واحدهاي 

مربوطه و اراضي بازديد بعمل آوريد.
3. اراضي ماده 100 با كاربري عمومي (آموزشي، درماني، ورزشي و فرهنگي) و ماده 22 قانون الحاق كاربري گردشگاهي پرداخت درصد نقدي بيشتر 

و يا اقساط كمتر مالك تعيين برنده خواهد بود. (بند 6 شرايط عمومي فراخوان).
4.  شركت كنندگان در فراخوان (متقاضيان واگذاري اراضي در قالب ماده 100 و ماده 22  بند 3) ضمن تكميل فرم هاى مربوطه ملزم به ارائه موافقت 
اصولى معتبر از دستگاههاى ذيربط براي طرح مرتبط مي باشند و با توجه به اينكه امكان بارگذاري موافقت مذكور در سامانه ستاد ايران امكان پذير 
نمي باشد لذا شركت كنند گان مي بايست قبل از ارائه پيشنهاد قيمت نسبت به اخذ موافق مذكور اقدام نمايند، بديهي است در صورت عدم ارائه 
موافقت اصولي صدراالشاره پس از بازگشايي پيشنهادات قيمت، ضمانتنامه شركت در فراخوان شركت كنندگان ضبط گرديده و شركت كنندگان 

حق هيچ اعتراضي را نخواهند داشت. ضمنا موافقت اصولى نبايستى با ضوابط شهرسازى و معمارى و طرح مربوطه مغايرتى داشته باشد.
5. تعهد پيشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوبه 22/دي ماه/1337. 

6. به پيشنهاد هاي ناقص، مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7. الزم به ذكر است كليه مراحل شركت در مزايده و فراخوان از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت خواهد پذيرفت و اين امر مستلزم 
ثبت نام كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در سامانه مذكور مي باشد. لذا كليه  عالقمندان به شركت در مزايده و فراخوان مي بايست جهت ثبت نام و 

دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند.
مركز پشتيباني و راهبري سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها در سايت www.setadiran.ir  بخش "ثبت نام/پروفايل مزايده گر" موجود است.
الزم به ذكر است متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و تكميلي مي توانند از طريق ذيل اقدام نمايند:

1. از طريق مراجعه حضوري به نشاني كرج- رجايي شهر(گوهردشت)- بلوار رستاخيز- خيابان سوم غربي – اداره كل راه و شهرسازي استان 
البرز - اداره واگذاري تلفن تماس: 35830000-026 داخلي  1105 –  اداره پيمان و رسيدگي داخلي 2231 و ميز خدمت داخلي 1194 -1192

وزارت راه و شهرسازى 
اداره كل راه و شهرسازي استان البرز 

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز

نوبت اول/   شناسه آگهى : 737236

با مرور هفته گذشته 

 بورس اين هفته آماده ركورد جديد است
ب�ازار ب�ورس در معام�ات هفت�ه گذش�ته روزه�اي پررونق�ي 
را تجرب�ه ك�رد و در ي�ك قدم�ي فتح�ي جدي�د ق�رار گرف�ت. 
ش�اخص كل ام�ا در اوج نگران�ي ها از وضعي�ت دوب�اره به حالت 
مثبت و رون�د صعودي پرق�درت در ماه هاي گذش�ته بازگش�ت 
و نگران�ي س�هامداران برط�رف ش�د، س�ازمان بورس ب�ه دليل 
اينكه احتمال ريزش در روز ش�نبه را مي داد دامنه نوس�ان را در 
روز ش�نبه 20 درصد اعام كرد، اي�ن عامل كه در هفته گذش�ته 
در محدوده منف�ي رخ داده ب�ود اين ب�ار در مح�دوده مثبت رخ 
داده و باع�ث افزاي�ش بي�ش از ح�د تقاضا در روز ش�نبه ش�د. 
بيشتر از 90 درصد نمادهاي بورسي در روز شنبه  گذشته در موقعيت صف 
خريد قرار داشتند و همين وضعيت در روز يك شنبه نيز اتفاق افتاد، شاخص 
كل در روز ش��نبه با افزايش 5 هزار و 999 واحدي توانست در محدوده 359 
هزار واحد بايستد.  روز يك شنبه رشد بورس با قدرت بيشتري ادامه يافت و 
باز هم بيشتر نمادها در موقعيت صف خريد قرار داشتند، شاخص كل در روز 
يك شنبه با افزايش15 هزار و ۸۴3 واحدي در پله 3۷5 هزار واحدي ايستاد 
تا با سقف تاريخي خود كه عدد 3۸3 هزار واحد باشد، فاصله چنداني نداشته 
باشد.  روند افزايش در روز دوشنبه نيز بسيار پر قدرت ادامه يافت و شاخص كل 
توانست16 هزار و 256 واحد رشد كند، شاخص كل با قدرت سقف تاريخي 
خود را عبور داد، اما اين عبور پرسرعت بسياري از حرفه اي هاي بازار سرمايه 

را نيز نگران كرد. 
  لزوم تعادل و تناسب در شاخص كل و هر نماد

طبق نظريه اليوت هر موج پيشرونده يا ايمپالسيو يك نقطه اصالحي دارد، 
بهترين پيشرفت در شاخص كل آن پيشرفتي است كه بيشتر نمادها از آن 
به همان اندازه بهره ببرند، طبق اصل تعادل و تناس��ب در رياضيات زماني 
كه ش��اخص كل پرقدرت صعود كند، اما نمادها به صورت محدودي رشد 
كنند در اين ميان بيشتر سهامداران به ويژه سهامداران خرد ضرر خواهند 
كرد، زيرا تناسب رشد شاخص با رش��د هر نماد وجود ندارد. )اين عامل در 
بازار ايران به علت محدوديت دامنه نوسان وجود دارد و در بازارهاي جهاني 
چنين چيزي وجود ندارد و تناسب و تعادل در شاخص كل و هر نماد وجود 
دارد، اما ممكن است برخي از نمادها وابستگي به شاخص كل نداشته باشند 
و حتي در صورت منفي بودن شاخص كل نيز پرتقاضا باشند، در بازار ايران 
از اين دست نمادها وجود دارند.( فعاالن بازار پيش بيني كردند كه بازار در 
روز سه شنبه با اصالح در بسياري از نمادها اتفاق بيفتد كه همين پيش بيني 
اتفاق افتاد، صف خريد در بسياري از نمادها جمع آوري شد و حتي بازار در 
روز سه شنبه به حالت منفي در برخي از نمادها درآمد. شاخص كل بورس 
در معامالت روز سه شنبه با رشد 3 هزار و ۸۷۴ واحدي توانست نزديك به 
يك درصد رشد كند و در جايگاه حساس 39۸ هزار واحد برسد. صف خريد 
در بسياري از نمادهاي بزرگ جمع آوري شد، اما نمادهاي متوسط و كوچك 
در معامالت روز سه شنبه همچنان در موقعيت صف خريد قرار داشتند.  روز 
چهارشنبه معامالت ابتدا با س��قوط هزار و 500 واحدي مواجه شد و دليل 
آن هم بسته شدن نمادهايي بودند كه به صورت متوالي در چند روز اخير با 
رشد زياد روبه رو شده بودند، بعد از بازگشايي نمادها در اواسط معامله بازار 
به سمت مثبت دوباره پيش رفت و با رشد 3 هزار و 532 واحدي در قله399 
هزار و ۴۴5 واحدي ايستاد تا با فتح كانال ۴00 هزار واحدي تنها ۴55 واحد 
فاصله داشته باشد. ايجاد جو رواني عاملي بود كه نتوانست فتح كانال جديد 
را به همراه داشته باشد.  البته ثبات وضعيت اقتصادي و سياسي كشور و رفع 
تنش هاي بين المللي مي تواند ميزان معامله گران تازه وارد به بورس را افزايش 
دهد و سيل جديدي از نقدينگي رونق جديدي را به بازار بورس بياورد، رونقي 
كه مي تواند شاخص كل را حتي تا 500 هزار واحد در چند ماه آينده برساند، 
امروز روز حساسي براي بورس خواهد بود و اگر شاخص بتواند كانال جديد را 

فتح كند، احتمال افزايش سير صعودي شاخص زياد خواهد بود. 


