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شکایت دولت
از برخی نمایندگان مجلس

سرمقاله

پیش بینی رشد بورس
در روزهای آینده

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :معاونت حقوقی ریاست جمهوری از چند نماینده
مجلس شکایت کرده است .حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به
این پرسش که آیا دولت از برخی نمایندگان بخاطر توهین به رئیس جمهور شکایت
کرده است اظهار کرد :نمایندگان می توانند در امور کشور اظهار نظر کنند...

بهزاد صمدی


کارشناس بازار سرمایه

پنجشنبه  22آبان  1399شماره  863سال چهارم دور جدید شماره 8 495صفحه  3000تومان
Thu 12November 2020 8page

بررسی های «اسکناس» نشان میدهد

تیترهایمهم

غولهاینفتیصحنهگردان
جنگقرهباغ
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اظهارات مداخله گرانه
عامل التهاب بازار سرمایه
گروه اقتصاد کالن:وزیر اقتصاد گفت :تا آخر س��ال
شرکت هایی به عنوان عرضه اولیه در بورس عرضه
می ش��وند .به گزارش اس��کناس به نقل از ایس��نا،
فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :نوس��ان در ذات بازار س��رمایه
و بازار س��هام اس��ت .به عبارت دیگر این بازار عمدتا
بر رفتار سهامداران و عرضه کنندگان سهام باز می گردد .دولت با قواعدی که
تعریف می کند ،سعی می کند این نوسانات به سمتی برود که...
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نقشهترامپبرایکودتایانتخاباتی
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ثبات بازار لوازم خانگی
در گرو کاهش نرخ ارز

معامالت فردایی پاشنهآشیل بازار ارز

گروه اقتصاد کالن:هرچند بانک مرکزی طی دو سال گذشته
تالش زیادی برای ثبات بخشی به بازار طال و ارز انجام داده
ب��ا ای��ن حال به نظر میرس��د حرکت های س��ازمان یافته در
فض��ای مجازی همچنان میتواند تهدید کننده بازار باش��د؛با

بررس��ی تحوالت چندماه اخیر به نظر میرس��د بانک مرکزی
باید فورا اقدامی برای معامالت زیرزمینی بازار ارز انجام دهد.
به گزارش«اس��کناس»،معامالت فردایی در بازار طال و ارز
که خصوصا در چندس��ال گذش��ته رواج پیدا کرده باعث شده

است تا نوسانگیران و سرمایه داران کالن با انجام معامالت
غیرواقعی،نرخ��ی را تعیی��ن کنند که به آش��فتگی بازار دامن
میزن��د .معام�لات دالر فردایی توس��ط دالالن این روزها در
بازار افزایش بسیار چشمگیری داشته است اما...

ش��رایط ب��ازار س��رمایه و
انتخاب��ات آمریکا پیچیده
و ب��ازار س��رمایه در اوج
قیمته��ای خ��ود ب��ود.
ش��اخص کل براس��اس
تحلیلهای تکنیکال به حمایت محکم خود رسیده
اس��ت و می توان بعد از این ش��اهد حرکت صعودی
ش��اخص باشیم.بازار سرمایه ایران نتیجه انتخابات
آمریکا را هضم کرده اس��ت.البته س��وابق تاریخی
نشان میدهد که تاثیر هیجان انتخابات آمریکا بر
بازار سرمایه ایران یک تا سه روز بوده و امروز هم
س��ومین روز بعد از انتخابات آمریکا است.برداش��ت
م��ن از تابلوخوان��ی و حجم معامالت این اس��ت که
شاهد ورود پول هوشمند به بازار هستیم .نوع تقاضا
در سه ساعت نخست معامالت...
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ادامه در همین صفحه


روحانی در جلسه هیات دولت:

ی برای رفع تحریم استفاده می کنیم
از هر فرصت 

دیدگاه

زمزمه مذاکره
با جوبایدن

کاهش قیمت مسکن
با تکمیل طرح ملی

حمید نجف


کارشناساقتصادی

هیچ کسی حق فرصتسوزی ندارد
رژیمی که خواب سقوط ایران را میدید

به صورت حقیرانه ساقط شد
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کاهشمصرفگوشت

صفحه2

بر اثر گرانی

ب��ا توجه ب��ه نابس��امانی
بازار مس��کن و سردرگمی
متقاضی��ان در صورت��ی
ک��ه س��اخت و تحوی��ل
واحدهای مس��کن ملی با
س��رعت بیشتری دنبال شود گام بزرگی در کاهش
قیمت مس��کن خواهد بود.دولت در تالش اس��ت تا
در راس��تای سیاس��ت تامین مسکن اقشار ضعیف و
کم درآمد ،طرح مسکن ملی را در سریع ترین زمان
ممک��ن پی��ش ببرد .بر همین اس��اس افتتاح اولین
واحدهای مسکن ملی را در دستور کار قرار داده که
پیش بینی می ش��ود با س��اخت و تحویل آن بخش
اعظمی از متقاضیان خرید و اجاره مسکن ساماندهی
شوند و از این طریق ثبات و آرامش به بازار مسکن
بازگشته و کاهش نرخ اجاره بها و مسکن اتفاق بیفتد.
همچنان که مسکن مهر باعث شد تا...
ادامه در همین صفحه
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پایگاه خبری هیل گزارش داد

نخستوزیر ارمنستان اعتراف کرد

باباکوتوافقنمیکردیم«،استپاناکرت»سقوطمیکرد
گروه سیاسی:نخس��توزیر ارمنستان در توضیح
عل��ت پذیرش توافق اخیر با جمهوری آذربایجان
گف��ت در ص��ورت ع��دم توافق ،احتمال س��قوط
مرکز قره باغ کوهس��تانی وجود داش��ت« .نیکل
پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان در توضیح علت
پذی��رش تواف��ق اخیر با جمه��وری آذربایجان در
خصوص منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانی
تصری��ح ک��رد ک��ه در صورت ع��دم پذیرش این
تواف��ق احتمال داش��ت ای��روان کنترل بر منطقه
«اس��تپاناکرت» مرکز منطقه قره باغ کوهستانی
را از دس��ت بدهد.پاش��ینیان دیروز (چهارشنبه) در
صفحه فیسبوک خود اعتراف کرد که ارمنستان
مجبور ش��د برای پایان دادن به جنگ در منطقه
قره باغ کوهس��تانی و جلوگیری از سقوط نظامی،
توافق با جمهوری آذربایجان را بپذیرد.پاش��ینیان
در این خصوص توضیح داد« :اگر دشمنیها ادامه
پیدا میکرد ،به احتمال خیلی زیاد ،اس��تپاناکرت،

مارتون��ی و آس��کران س��قوط میک��رد و متعاقب ًا
هزاران تن از س��ربازان ما محاصره میش��دند و
سقوط میکردیم .ما مجبور به امضای این توافق
شدیم».وی ادامه داد که تصمیم به پذیرش توافق
ارمنس��تان با جمهوری آذربایجان بعد از رایزنی با
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و حاکمیت منطقه
قره باغ کوهستانی اتخاذ شد.در تاریخ نهم نوامبر
( 19آب��ان ماه)« ،والدیمیر پوتین» رئیسجمهور
روسیه« ،الهام علی اف» رئیسجمهور جمهوری
آذربایج��ان و «نیکل پاش��ینیان» نخس��توزیر
ارمنس��تان بیانی ه مش��ترکی را در خصوص آتش
ب��س کام��ل در منطق��ه ق��ره باغ کوهس��تانی به
امضا درآورند.روس��ای جمهور روسیه ،جمهوری
آذربایجان و نخستوزیر ارمنستان بامداد سه شنبه
ی��ک تواف��ق ده بندی ب��رای توقف درگیریها بر
س��ر منطقه قرهباغ کوهستانی امضا کردند.در بند
س��وم آمده اس��ت« :گروهی از نیروهای صلحبان

فدراس��یون روسیه ش��امل  ۱۹۶۰پرسنل نظامی،
 ۹۰نفربر زرهپوش ۳۸۰ ،خودرو و تجهیزات ویژه
در ط��ول منطق��ه تماس قرهباغ کوهس��تانی و در
طول کریدور الچین مس��تقر خواهند شد».در بند
چهارم هم تصریح شده است« :استقرار نیروهای
صلحبان فدراسیون روسیه ،به موازات عقبنشینی
نیروهای مس��لح ارمنستان صورت خواهد گرفت.
مدت زمان استقرار نیروهای حافظ صلح روسیه ۵
سال خواهد بود و این مدت به طور خودکار برای
 ۵س��ال بعد تمدید خواهد ش��د ،مگر آنکه هر کدام
از طرفی��ن ۶م��اه قب��ل از انقضای این دوره ،قصد
خ��ود را برای انقض��ای این بند اعالم کند».طبق
گزارشها ،تاکنون  ۲۰فروند ایلوشن ۷۶-به همراه
فرماندهان نیروهای حافظ صلح و بریگاد پانزدهم
حافظ صلح روس��یه در جمهوری ارمنس��تان فرود
آمدهان��د .این هواپیماها حامل تجهیزات نظامی،
خودروهای زرهی و دیگر دستگاههای

پیش بینی رشد بورس در روزهای آینده
ادامه از همین صفحه


...جمع کردن سهمهای منفی است و بازار در نیم ساعت
آخر ش��اهد محدوده های مثبت خواهد بود.فروشندههای
هیجانی تخلیه ش��دهاند؛دیگر ش��اهد صفهای فروش
سنگین نخواهیم بود .از هفته آینده بازار میتواند به اندازه
یک تا س��ه هفته متعادل و رو به باال باش��د و به مرز یک
میلیون و  ۶۵۰هزار واحد تا یک میلیون و  ۷۰۰هزار واحد
برسد.انتظار میرود هفته آینده بازار سرمایه روندی مثبت
داشته باشد.این بازار بعد از انتخاب بایدن به عنوان ریاست
جمهوری آمریکا حرکت معقوالنه خود را آغاز خواهد کرد و

بهمروربهترمیشود.درخصوصوضعیتبازارپولنیز،البته
رئیس کل بانک مرکزی نرخ س��ود بانکی را تا  ۲۳درصد
هدایت کرد که واکنشهای زیادی را در بازا س��رمایه در
پی داشت اما این موضوع هم نمیتوانداز حرکت صعودی
بازار سرمایه جلوگیری کند.از نظر تکنیکالی انتظار میرود
ش��اخص در پروس��ه ش��کل گیری یک الگوی کالسیک
باش��د .البته ممکن اس��ت پروسه نوسانی بازار ادامه داشته
باش��د و بعد از موج صعودی باز هم ش��اهد موج نزولی در
بازار س��رمایه باش��یم ،اما موج نزولی قطعا کوتاهتر از موج
نزولی کنونی خواهد بود.ش��رایط کنونی بازار س��رمایه با

س��ال ۱۳۹۲قابلمقایس��هنیست.عالوهبرانتخاببایدن
به عنوان ریاست جمهوری آمریکا اتفاقات مثبت دیگری
در جهان رخ داده است .نخست آن که خبرهای خوبی از
کشف واکسن کرونا به گوش میرسد؛ از سوی دیگر طال
و اونس تضعیف شده و کامودی تیها رشد کردند؛ درحالی
که در س��ال  ١٣٩٢بحران جهانی وجود داش��ت که شاهد
ریزش  ۴س��اله بودیم.در حال حاضر نرخ دالر باالی ۲۶
هزار تومان در ایران تثبیت ش��ده اس��ت؛ گزارش عملکرد
شرکتها عالی بوده و در بورس کاال نرخها همچنان باال
است که در سودآوری شرکتهای بورسی تاثیر دارد.

کاهشقیمتمسکنباتکمیلطرحملی
ادامه از همین صفحه


..چندین س��ال قیمت اجاره بها و مس��کن ثابت بماند،
مس��کن ملی هم میتواند ادامه دهنده این راه باش��د و
با توجه به اشتغال باالی صنعت ساختمان ،چشم انداز
روشنی از اشتغالزایی بخش مسکن ترسیم کند.درباره
ورود کارگران به عرصه س��اخت مس��کن،معتقدم قبل
از حوزه مسکن باید به حوزه زمین وارد شویم چون زمین
متعلق به دولت است و به نمایندگی از مردم وظیفه دارد
به س��اخت مس��کن یا احداث شهرهای جدید اقدام کند
بنابر این برای ساخت مسکن توسط گروههای کارگری
بهترین راه این است که کارخانه های دولتی و خصوصی

یا ش��هرکهای صنعتی با وزارت راه و شهرس��ازی وارد
مذاکره ش��وند و از طریق وزارت راه و شهرس��ازی زمین
رایگان در اختیار بگیرند و با تشکیل تعاونی های مسکن
به نسبت تعداد کارگران و کارکنان خود ساخت مسکن
را آغاز کنند.در جریان ساخت و ساز ،نظام بانکی هم می
تواند وام ساخت و تعمیرات بدهد تا هم کمک هزینه ای
برای خرید مس��کن کارگران باش��د و هم به اشتغالزایی
در بازار مس��کن کمک کند اما دولت باید نظارت خود
را تا پایان کار اعمال کند و این نظارت از طرف وزارت
راه و شهرس��ازی و ش��هرداری ها که زیرمجموعه های
دولت به ش��مار می روند ،تداوم یابد.اگر زمین به طور

رایگان یا با قیمت بسیار پایین به کارگران واگذار شود،
آورده آنها هزینه مصالح و س��اخت و س��از می ش��ود و با
مشارکت تعاونی های مسکن کار سرعت می گیرد در
غیر این صورت اگر زمین در اختیار انبوه س��از و بس��از
بفروش گذاش��ته ش��ود ،قیمت تمام شده مسکن برای
کارگران بیش��تر ش��ده و مسکن رشد سرسام آوری پیدا
می کند.تجربه واگذاری بافتهای فرسوده به مردم نشان
داده به دلیل عدم نظارت بر روند ساخت و ساز بخشی از
ساختمانها با کیفیت پایین و مصالح ساختمانی نامرغوب
س��اخته و این امر باعث ش��ده تا پرونده های حقوقی
متعددی در قوه قضاییه تشکیل شود.

تردیداطرافیانترامپدربارهادعایتقلب
گروه سیاسی:مقامهای دولت ترامپ پیامهای متناقضی
را در حمایت از انکار شکس��ت وی در انتخابات ریاس��ت
جمهوری سوم نوامبر ارسال میکنند که این نشان از تردید
اطرافیان ترامپ درباره این ادعا دارد .به گزارش اسکناس،
پایگاهخبریهیلدرگزارشیمینویسد:جمهوریخواهان
و برخی از اعضای خانواده دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری
آمریکا ادعاهای اثبات نش��ده او را در “تقلب” گس��ترده در
آرای ایالتهای کلیدی چرخشی نظیر میشیگان ،جورجیا
وپنس��یلوانیارادس��تمایهسرگرمیخودقراردادهاند .امادر
داخلکاخسفید،عدماطمینانبیشتریدرموردمزایاینبرد
مداومترامپوجوددارد.مایکپامپئو،وزیرخارجهآمریکابار
دیگر بر ادعاهای ترامپ صحه گذاشته و روز سه شنبه به
خبرنگارانگفت:شاهدانتقالنرمبهدورهدومدولتترامپ
خواهیم بود.اما سناتور کریس کونز گفته است :تعدادی از
جمهوریخواهانازمنخواستهاندتابهصورتخصوصیو
محرمانهتبریکشانرابهگوشجوبایدن،رئیسجمهوری
منتخب آمریکا برس��انم؛ اقدامی که اذعان به این مس��اله
است که اظهارنظرهای عمومی آنها بیشتر برای دلجویی
از ترامپ و جلوگیری از ناراحتی طرفدارانش است.یکی از
مقامهایس��ابقکاخس��فیدگفتهکهتصمیمترامپبرای
به چالش کشیدن نتایج احتماال بیهوده است و به صورت
بالقوه به تخریب دامنهدار برند حزب جمهوری خواه در بلند
مدتمنجرمیش��ود؛اگرچهاینفرداذعانداش��تکهاگر
شواهد مربوط بهتقلبدرنهایت کشف شود ،میتواند برای
انتخابات بعدی به کار بیاید.کمیته ملی جمهوری خواهان
اخیرا در اقدامی که بازتاب پایان روند انتخابات بود ،اخراج
افرادی را اعالم کرد و کمپین ترامپ هم گفت که رئیس
جمهوری قصد دارد تا “کمیته اقدام سیاس��ی رهبری” را
تش��کیل دهد که به وی اجازه میدهد تا پس از ترک کاخ

سفید همچنان در حزب تاثیر گذار باشد.تضاد بین آنچه که
به صورت عمومی از سوی حامیان ترامپ گفته میشود و
آنچ��ه به صورت خصوص��ی در میان برخی در دولت بیان
میشود،یکوضعیتبیثباتایجادکردهکهکارشناسانو
برخیازقانونگذارانرانگرانمیکندکهاینوضعیتباعث
تخریببلندمدتکش��ورش��ود،حتیاگرترامپدرنهایت
به شکستش اذعان کند.کریس ویپل ،مولف کتابی درباره
روسایدفترکاخسفیدونویسندهکتاب“روسایجاسوسی”
درباره سیا میگوید :دشمنان ما از غارت کردن ما دست بر
نمیدارند چون ترامپ از به رس��میت ش��ناختن یک روند
صلحآمیزامتناعمیکند.روندهایانتقالحساسهستندو
میتوانند دورانهای خطرناکی باشند .فکر نمیکنم بتوان
بی��شازاینه��اب��هدونالدترامپاجازهدادتااینروندراادامه
دهد.اطرافیان ترامپ تاکنون از ادعای ترامپ درباره تقلب
گسترده در انتخابات سوم نوامبر ناکام ماندهاند و بسیار بعید
به نظر میرسد که چالشهای تیم حقوقی ترامپ در نتایج
تغییری ایجاد کند ،حتی اگر هم در این روند ،موفق شوند.
کارشناسانحقوقیمیگویند،شکایتحقوقیتنظیمشده
روزدوشنبهدرایالتپنسیلوانیاباهدفتوقفتاییدنتایجبعید
است که موفق شود و سایر شکایتها هم به جایی نرسیده
است.یکی دیگر از مقامهای سابق کاخ سفید با بیان اینکه
تنها یک هفته از روز برگزاری انتخابات گذش��ته و ترامپ
حق دارد زمان بیشتری را برای اجازه دادن به چالشهای
قانونیمبارزاتانتخاباتیخودصرف کند ،ادامهداد :ال گور،
کاندیدای دموکراتها در انتخابات  ۲۰۰۰چند هفته پس
ازروزانتخاباتشکس��تخودراپذیرفت.باببوئر،مش��اور
ارشد حقوقی بایدن در جریان دیدار با خبرنگاران که روز سه
شنبه صورت گرفت ،اوضاع کنونی را بسیار “پر سر و صدا”
و “نمایشی” توصیف کرد.منابع نزدیک به دولت ترامپ بر

این باورند که در نهایت این وضعیت به دست یک مشاور
نزدیک ترامپ یعنی ایوانکا ،جارد کوشنر ،مالنیا یا مارک
میدوزحلمیشودکهبایدباترامپحرفبزنندواورامتقاعد
کنند تا نتایج را بپذیرد.در ضمن ،باید به این مساله هم اشاره
کردکهروندرسمیانتقالمتوقفشدهاست.چندینآژانس
فدرالگفتهاند،تازمانیکهادارهسرویسهایعمومی،بایدن
رابهعنوانرئیسجمهوریمنتخببهرسمیتنشناسد،آنها
دربخشیازروندانتقالبامقامهایاوهمکارینمیکنند.تا
روز سه شنبه ،دولت ترامپ هنوز دستورالعملهای مربوطه
که باید به بایدن داده شود و دسترسی تیم او را به منابع مالی
فدرال و فضای فیزیکی برای روند انتقال فراهم کند ،امضا
نکرده بود.البته بایدن روز سه شنبه اصرار کرد که این اقدام
بر توانایی تیمش در برنامه ریزی برای تصدی مسئولیتها
تأثیرنگذاشتهاست.بایدندرجریانیکسخنرانیدردالور
گفت:مطمئنمکهحقیقتایناستکهآنهاتمایلیبراذعان
بهاینمسالهندارندکهپیروزیمادرنتیجهبرنامهریزیهای
ما بوده و اینکه میتوانیم از اکنون تا ۲۰ژانویه کارها را پیش
ببریم.مقامهایسابقدولتترامپمیگویند:شرایطبرای
تیمبایدنمشکالتیراپیشمیآوردهرچندکهاینامرمانع
از اجرای برنامههای جدید توسط دولت بایدن با استفاده از
منابعخصوصینمیشود.آنیتامکبراید،رئیسدفترسابق
الرا بوش ،همسر جورج بوش پسر نیز به این مساله اشاره
کرد که بسیاری از افرادی که احتماال برای دولت بایدن کار
میکنن��د،تجرب��هکاردردولتقبلیرادارندکهبهاحتمال
زیاد در دوره گذار و انتقال به نفع آنها خواهد بود.او ادامه داد:
آنها امتیازات را میدانند و از اینکه چطور باید کار کنند ،خبر
دارند و میدانند چطور باید اوضاع را سازماندهی کنند .آنها
به احتمال زیاد از افرادی که به تازگی وارد دولت میشوند،
کمتر آسیب میبینند و در معرض خطر قرار دارند.

بشار اسد:

آمریکا و اروپا با حمایت از داعش به ثبات سوریه ضربه زدند
گروهسیاسی:کنفرانسبینالمللیدربارهآوارگانسوریباسخنرانی
بشار اسد رئیسجمهور سوریه آغاز شد که وی در سخنانش آمریکا
و کش��ورهای اروپایی را مانع بازگش��ت ثبات به کشورش از طریق
حمایت از تروریس��تهای تکفیری دانس��ت .به نقل از المیادین،
کنفرانسبینالمللیباموضوعبازگشتآوارگانسوریباسخنرانی
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق آغاز به کار کرد.بشار اسد
در سخنانی که بهصورت ویدئوکنفرانس بیان شد ،خاطرنشان کرد:
کش��ورهای غربی از موضوع آوارگان س��وری برای اهداف سیاس��ی بهرهبرداری میکنند.
وی افزود :این کش��ورها از طریق تطمیع و ارعاب ،مانع بازگش��ت آوارگان به کشورش��ان
میشوند.بشار اسد ادامه داد :ما بهطور جدی برای بازگرداندن تمام آوارگان به سوریه تالش
میکنیم ،ولی موانع فراوانی در این زمینه وجود دارد.وی تصریح کرد اکثریت سوریهای
مقیم خارج تمایل دارند به وطنش��ان بازگردند.رئیس جمهور س��وریه افزود پناهجویان با

سیاستهای کشورهای حامی تروریسم در سوریه مخالف هستند.
وی اظهار داشت کشورهای اروپایی و ایاالت متحده برای راندن
سوریها از طریق حمایت از تروریسم تالش کردند.رئیس جمهور
سوریه تصریح کرد :این کشورها با هدف جلوگیری از تحقق ثبات
در س��وریه ،داعش را در س��ال  2014فعال کردند و مورد حمایت
قرار دادند.وی افزود نهادهای دولت به پیشرفتی چشمگیر در ارائه
تس��هیالت و تضمینها برای بازگش��ت صدها هزار نفر از آوارگان
دست یافتند.الکساندر الورنتییف معاون وزیر خارجه روسیه هم در سخنانی در کنفرانس
بینالمللی بازگشت آوارگان سوری اقدامات آمریکا و متحدانش در تشدید فشارها بهویژه
در زمینه اقتصادی علیه س��وریه را از راههای غیرقانونی و غیرانس��انی ،به باد انتقاد گرفت.
ش��ربل وهبه وزیر خارجه لبنان هم گفت :امیدواریم این کنفرانس به ایجاد راهحلی برای
بحران آوارگان سوری کمک کند.

