
ویترین آخر

آقای رییس جمهور! 
نگذارید کاهش قیمت دالر 
با ریزش بورس به چشم نیاید

عصرایران؛ مصطفی داننده- سواد اقتصادی ندارم و از بورس 
سر در نمی آورم. از نظر فنی نمی دانم االن در بورس چه اتفاقی 
افتاده است اما می دانم که بسیار از سرمایه گذاران فعلی در 
بورس به خاطر اعتماد به سخنان رییس جمهور  وارد این 
میدان شدند. شاید برخی بگویند، »چشمشان کور، دندشان 
و  نکنند  گوش  را  جمهور  رییس  حرف  می خواستند  نرم« 
پول شان را وارد بورس نکنند. لطفا در قضاوت های خود کمی 
به این مردم حق بدهیم. سرمایه شان مثل کوه یخ در حال آب 
شدن است. مردم نگران ارزش پول شان هستند. پولی که هر 
روز بی ارزش تر از روز قبل می شود. پولی که نمی شود با آن 
برای فردا برنامه ریزی کرد. مردم ترسیده، پول خود را وارد 

بازارهایی می کنند که سرمایه شان سقوط نکند.
خیلی ها وارد بازار دالر و طال شدند. عده ای دیگر به حرف 
رییس جمهور و دیگر مقامات گوش دادند و وارد بورس شدند. 
حاال همین عده کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته اند و قطعا 

دیگر به حرف هیچ مقام رسمی اعتماد نخواهند کرد.
سکوت  دولت در مورد بورس  درست زمانی که دالر در 
حال پایین آمدن است و به نظر می رسد آماده رسیدن به زیر 

20 هزار تومان است، عجیب به نظر می رسد.
آنقدر اوضاع  بورس خراب است و مردم نگران سرمایه خود 
هستند و از این وضیت شاکی هستند که پایین آمدن قیمت 

دالر در حاشیه قرار گرفته است.
نمی دانم در پاستور چه می گذرد اما بهتر است، دولت همین 
اگر  بدهد.  به وضعیت  و سروسامانی  بورس شود  وارد  امروز 
رییس جمهور مردم را تشویق به حضور در بورس نمی کرد، 
آنقدر وضعیت امروز به چشم نمی آمد اما حاال که خودشان 

گفته  اند باید خودشان هم سروسامانی به آن بدهند.
بله، بورس هم مثل دیگر بازارها با باال و پایین است. قطعا 
سود و زیان دارد اما وضعیت به گونه ای شده است که چند 

ماهی است همه در حال ضرر کردن هستند.
زمان  به  را  زمین  بودم،  جمهور  رییس  جای  اگر  من 
می دوختم تا اعتبار حرفم به همین راحتی ها زیر سوال نرود. 
آنهم در زمانی که در حال رسیدن به یک موفقیت نسبی یعنی 
پایین آمدن قیمت دالر و احتماال به آرامش رسیدن اقتصاد 

کشور هستیم.
بورس  مورد  در  اعضای دولت  از  برخی  اختالف  از  شواهد 
حکایت دارد و بهتر است رییس جمهور حداقل در این مورد 
برخالف خیلی از مسائل دیگر، ورود کند و اجازه ندهد اختالف 
که  انشاهلل  بگذارد.  تاثیر  مردم  زندگی  روی  بر  وزارت خانه ها 
اختالف وزارت خانه ها به سیاست خارجی و ترامپ ربط ندارد.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام اظهار داشت: با ادامه روند واکسیناسیون ظرف 
سه ماه آتی به تولید ۱2 تا ۱۴ میلیون دوز واکسن ایرانی خواهیم رسید. به گزارش 
اسپوتنیک به نقل از ایرنا، محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام، گفت: سعی 
داریم در این رابطه تا یک ماه آتی تولید را به سه میلیون دز در ماه برسانیم، با 
ادامه این روند ظرف چهار ماه آینده به تولید ۱۴ میلیون دز واکسن در یک ماه 

خواهیم رسید.

ایلنا: حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، استعفای دوباره 
خود را به دلیل فراهم نشدن شرایط اعالمی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه 
کرد. در متن نامه استعفا قالیباف آمده است: درخواست استعفای اینجانب به تاریخ 
۴ آذر 99 به دلیل فراهم نشدن شرایط اعالمی جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه 
و سرمایه گذاران بدینوسیله استعفای خود را از عضویت در هیات مدیره و ریاست 

سازمان بورس و اوراق بهادار مجددا اعالم می نمایم. 

       گوناگون

تولید ماهانه ۱۴ میلیون دوز واکسن در ایران

رییس سازمان بورس استعفا داد

ظریف در یک روز »دو کارته« شد

بورس  سنگین  ریزش  بهارنیوز: 
درحالی از مردادماه آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد که جمع زیادی از سهامداران 
شخص  و  دولت  دعوت  به  وارد  تازه 
رییس جمهور راهی بازار سرمایه شدند، 
به امید آنکه ارزش پول شان در اقتصاد 
تورمی حفظ شود، اما در نهایت آنچه 
شد  آن  سهامداران  و  بورسی ها  عاید 
پودر شدن سرمایه های شان در ماه های 
در  مردم  درصدی  ضرر ۷0  بود.  اخیر 
بورس درحالی است که رییس جمهور 
به مردم گفته بود همه دارایی های تان 
را به بورس بسپارید! این گفته حسن 
روحانی موجب شد تا جمعیت زیادی 
از مردم به امید حفظ ارزش پول خود 
وارد بازار سرمایه شوند، ولی نکته مهم 
اینجاست که اتفاقا از روزی که به مردم 
بورس  به  را  چیزتان  همه  شد  گفته 
بسپارید سقوط آزاد بورس شروع شد و 
همچنان هم ادامه دارد. ریزش سنگین 
در  سهامداران  تا  شده  موجب  بورس 
روز های اخیر با تجمع در مقابل سازمان 
بورس و مجلس، صدای اعتراض خود را 
به گوش مسووالن برسانند، ولی تأسف 
بار اینجاست که اتفاقا در روز های قرمز 
بورس، خبری از دولتمردان به خصوص 
نیست!  اقتصاد  وزیر  و  جمهور  رئیس 
آنهم درحالی که آقایان بار ها به مردم 
بودند.  داده  را  بورس  از  حمایت  وعده 
همین سکوت باعث شده تا سهامداران 
در اعتراض به وضع موجود بگویند که 
دولت فقط می خواست کسری بودجه 
خود را تأمین کند و حال که خیالش 

بابت انتخابات امریکا راحت شده، بورس 
را رها کرده و در فکر مذاکره و فروش 

نفت و است.
از  مجلس  توییتری  حمایت های 

بورس/ دولت کجاست؟
حمایت مجلسی ها از بازار سرمایه هم 
در خور تأمل است؛ برخی از نمایندگان 
انتشار پیام های  با  مجلس سعی دارند 
توییتری حمایت خود را از بورس نشان 
دهند، ولی این توییت ها بی فایده است 
و  است  جدی  عالج  منتظر  بورس  و 
کار با جلسه و احضار وزیر و ... درست 
باید ریشه مشکل را یافت  نمی شود و 
و به جای شعار های سیاسی حمایت از 
سرمایه گذاران به معنای واقعی انجام 
اینکه فقط پشت دوربین ها و  نه  شود 
در حد اعالم چند جمله شعاری! تقریباً 
به واسطه ریزش  از مردادماه امسال و 
سهامداران  کشور،  بورس  سابقه  بی 
به  که  تازه وارد ها  بخصوص  بورسی 
بودند  شده  بورس  راهی  دولت  دعوت 
بورس  قبال  در  دولت  رفتار  در شوک 
هستند، مگر می شود دولت مردم را به 
با  از آن  بعد  بورس بخواند و بالفاصله 
سیاست های خواسته یا ناخواسته باعث 
پودر شدن سرمایه های مردم شود؟ این 
از  درحالی است که دولت می توانست 
برای  مردم  حضور  آمده  پیش  فرصت 
سرمایه گذاری در این بازار که مقارن 
با اوج تحریم های ظالمانه آمریکا بود، در 
اقتصادی کشور استفاده  مسیر جهش 
تدبیری  بی  با  متاسفانه  ولی  کند، 
رفت. دست  از  راحتی  به  فرصت  این 

اعتراض ها به وضعیت بورس خصوصاً در 
هفته های اخیر باال گرفته است و در این 
بین واکنش ها به اعتراضات سهامداران 
قابل تأمل است؛ همزمان با ریزش ۷0 
درصدی بورس، وزیر اقتصاد گفته تمام 
تالشمان را برای بورس می کنیم! آنطور 
که مجلسی ها اعالم کرده اند امروز هم 
به  وزیر  آقای  بورس،  ریزش  دلیل  به 
بعید  ولی  است،  شده  احضار  مجلس 
عماًل دستاوردی  این جلسه هم  است 
برای سهامداران داشته باشد. به گفته 
بازار  فعاالن  و  اقتصادی  کارشناسان 
سرمایه، اگر دولت واقعا دنبال راهی برای 
نجات بورس است، االن باید از ابزار های 
پولی کمک بگیرد و نسبت به کاهش 
نرخ سود بانکی اقدام کند.با کاهش نرخ 
سود بانکی در کنار اجرای سیاست های 
مکملی، چون قانون مالیات بر عایدی 
مجلس  در  تازگی  به  که  سرمایه 
تصویب شده است و همچنین شفافیت 
هدایت  امکان  مالی،  تراکنش های 
نقدینگی به سمت بازار سرمایه وجود 
سیاست  این  معتقدند  بورسی ها  دارد؛ 
باعث رونق دوباره بازار سرمایه می شود و 
از التهاب بازار های مسکن، خودرو و ارز 
جلوگیری خواهد کرد.بازگشت اعتماد 
بازار  رفته سرمایه گذاران در  از دست 
سرمایه نیازمند سرعت عمل در اجرای 
راه حل هایی می باشد که نتیجه آن در 
تابلوی معامالت بازار بورس نشان داده 
شود و باعث بازگشت آرامش به بازار و 
حاکم شدن فضای منطقی در آن باشد.
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   بدون شرح

 ایسنا: فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: برگزاری رزمایش های 
اخیر برای دشمنان جمهوری اسالمی این پیام جدی و واقعی را داشت که در مقابل 
دشمنان همیشه آماده هستیم و دستان ما به نیابت از ملت عزیز ایران همیشه روی 
ماشه است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی ادامه داد: فرزندان انقالبی این 
ملت چه در مرزها و چه در قلب سرزمین و اعماق سرزمین های دوردست آمادگی 

دارند که از این ملت در همه شرایط دفاع کنند. 

نماینده  بشیری  فرهاد  سؤال  فارس،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی از وزیر امور خارجه در نشست علنی روز 
سه شنبه )30 دی ماه 99( پارلمان مورد بررسی وکالی ملت قرار گرفت. نهایتاً وکالی 
ملت با 90 رأی موافق، ۱38 رأی مخالف و ۱2 رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده 
حاضر در جلسه از پاسخ های وزیر قانع نشدند. بنابراین وزیر امور خارجه دومین کارت 

زرد خود را در جلسه دیروز از وکالی ملت گرفت.

زوم

سرلشکر سالمی: دست مان روی ماشه است

در  الزهرا  دانشگاه  علمی  هیئت  و عضو  اقتصاد  استاد  راغفر،  بهارنیوز: حسین 
خصوص صحبت های اخیر رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت دالر تا ۱5 هزار 
تومان و اینکه آیا کاهش قیمت ارز مشروط بر آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران 
است یا خیر، گفت: آقای روحانی گفتند در واقع انتظار پایین آمدن قیمت ارز و سکه 
انتظاری واهی نیست قیمت ارز غیر واقعی است و می تواند تا ۱۶ و ۱۷ هزار تومان 

هم پایین بیاید.

قیمت ارز می تواند پایین تر هم بیاید

چرا آقای رییس جمهور درباره بورس سکوت کرده است؟
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/10/24 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1399/11/04

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/11/14
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/11/15 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 3 سال 1399

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 3 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 3 سال 1399 ( به شماره 1

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

جناب آاقی

 مهندس ایمان عتیقی
را تبریک  مدیر عامـل شرکت معدنی و صنعتی گل گهـر  انتصاب شایسته جناب عالی بعنوان 

عرض می نماییم. بی شک حضور شما دراین مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله 

بار گرانی از تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش در آن مجموعه خواهد گردید. دوام 

توفیقات و مزید عزت و سالمت جنابعالی را از جهاندار جان آفرین مسالت داریم.


