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ﻣﺴﻌﻮد وﻃﻨﺨﻮاه
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در
اﻧﺘﻬﺎی زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻌﺪادی از ﺻﻒﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎدﻫﺎ در اواﺧﺮ وﻗﺖ ﺣﺘ ﺳﺒﺰﭘﻮش ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ .روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻧﺸـﺎن ﻣدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﮔﺮوﻫـ از ﻓﺮوﺷﻨـﺪﮔﺎن در ﺣـﺎل اﻧﺼـﺮاف از ﻓـﺮوش ﺑـﻪ ﻫـﺮ
ﻗﯿﻤﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ 2ﻫﺰار و 700واﺣﺪ در ﺗﺮاز ﯾﻣﯿﻠﯿﻮن و 211ﻫﺰار واﺣﺪی اﯾﺴﺘﺎد .ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺑﻮرس ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪود 250درﺻﺪی ﺑﻪ 66ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎر رﯾﺎل رﺳﯿﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎ
روزﻫﺎی ﭘﺮ روﻧﻖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 150ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎداری دارد .اﻣﺎ رﺷﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت و در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻌﻮدی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﺸﺎن از ورود ﻧﻘﺪﯾﻨ ﺟﺪﯾﺪ دارد.
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨ رﻧﺞ ﻣﺑﺮد اﯾﻦ اﻧﻔﻌﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارﮔﺮدانﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﯿﻞ ﺻﻒﻫﺎی ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻓﻘﺪان ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ در ﺑﻌﻀ روزﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺻﻒﻫﺎی
ﻓﺮوش ﺑﻪ 400ﻧﻤﺎد ﻫﻢ رﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﻃﺮﺣ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح اﻗﺪام راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ  ۲۵۱رأی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در
ﺟﺰﺋﯿﺎت دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺗﻌﻬﺪات ﻓﺮاﭘﺎدﻣﺎﻧ NPT ﮐﺮد.
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن اﺷﺎﻋﻪ ﻧﺪادن ﺳﻼحﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر انﭘﺗNon-Proliferation) 
 (Treatyﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد در دوران ﺟﻨ ﺳﺮد ،در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۶۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۳۴۷ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار )ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای( و ﻏﯿﺮﺑﺮﺧﻮردار )ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻼح
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ﻫﺴﺘﻪای( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ» :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ 11 آذر ﮐﻠﯿﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃﺮح اﻗﺪام راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻟﻐﻮ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؛ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوراﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﻏﻨﺎی 20درﺻﺪ و ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮای ﭘﺮوﺗﻞ اﻟﺤﺎﻗ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪ ﻋﻬﺪی ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻠﯿﻒ ﻣﺷﻮد.
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺎمﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﻬﺪات ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻧﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ،در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ روﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ اﻣﺮﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﻫﻤﺮاﻫ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ ﺑﺎ آن ،ﻃﺮح اﻗﺪام راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻟﻐﻮ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ«.
اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﭘـﺲ از ﺗﺼـﻮﯾﺐ در ﺷـﻮرای ﻧﻬﺒـﺎن ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن از ﻧﯿﻤﻪﺷـﺐ ﺳـﻪﺷﻨﺒﻪ  5اﺳـﻔﻨﺪ اﺟﺮاﯾـ ﺷـﺪ.
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﻫﺎ و ﻫﺮاس از اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﺳﻮی ﻃﺮفﻫﺎی دﯾﺮ ﺑﺮﺟﺎم ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴ و ﻓﺮار ﮔﺮوﻫ از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
از ﺑﻮرس ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ اﯾﺮان و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺳﻪﻣﺎه اﻧﺪﮐ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺮﻧﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ» :رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑ دوﺷﻨﺒﻪ4 ،اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب و ﺑﺮرﺳ ﺗﻮاﻓﻖ اﺧﯿﺮ آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻧﺮژی اﺗﻤ ﺑﺎ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آن را دﺳﺘﺎوردی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎﯾ ﺳﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻧﺮژی اﺗﻤ (IAEA) ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺗﻮاﻓﻖ اﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎمﺷﺪه
ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و آژاﻧﺲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﻓﺮاواﻧ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﺎزرﺳﺎن آژاﻧﺲ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻧﺮژی اﺗﻤ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎزرﺳﻫﺎی ﻏﺎﻓﻠﯿﺮﮐﻨﻨﺪه دﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ دوم ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و آژاﻧﺲ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از
ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ،در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت )ﺳﻪﻣﺎه( ،آژاﻧﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ و ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺑﺮﺧ از
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در اﻧﺤﺼﺎر اﯾﺮان ﺑﺎﻗ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺧﺒﺎر از ﯾﺳﻮ و ﺧﺮوج ﻋﺪهای از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻗﯿﻤﺘ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس ﺷﺪ از
ﺳﻮی دﯾﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش و آﺷﺘ دوﺑﺎره ﮔﺮوﻫ از ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﺎدﻫﺎی دارای ﺻﻒ ﻓﺮوش در اواﺧﺮ وﻗﺖ ﺣﺘ ﺳﺒﺰﭘﻮش ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ.
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